
   
 

 

 

 

 

 

 

Reactienota 

beheersverordening 

‘Landelijk gebied - 2020’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 26 mei 2021 / gemeente Doetinchem 

   



1434859 / 1602599  
Pagina 2 van 111 26 mei 2021 

 

 

Inhoud 
Korte omschrijving beheersverordening ............................................................................ 3 
Gevolgde procedure ............................................................................................................ 3 
Ontvangen reacties .............................................................................................................. 3 
Samenvatting van en antwoord op de reacties ................................................................. 6 
 

  



1434859 / 1602599  
Pagina 3 van 111 26 mei 2021 

 

Korte omschrijving beheersverordening 

De beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’ betreft een beheerregeling zonder 

nieuwe planologische ontwikkelingen. Het gaat om het vastleggen van het bestaande 

gebruik met correcties op de eerder vastgestelde bestemmingsplannen. Oude, voorgaande 

bestemmingsplannen zijn door de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 

2012’ weer in werking getreden. Met deze beheersverordening komt er weer een actueel 

ruimtelijk toetsingskader voor het gehele landelijk gebied.  

Gevolgde procedure 

Vanaf 17 december 2020 heeft de ontwerpbeheersverordening zes weken ter visie 
gelegen (t/m 27 januari 2021). Gedurende deze periode kon iedereen een reactie naar 
voren brengen. Er zijn 79 reacties ingediend. 

Ontvangen reacties 

De volgende reacties zijn ingediend: 

Nr; Briefschrijver met nummer; (eventueel locatie); gedateerd; ontvangen; berichtnummer(s) 

1. Briefschrijver; 18-jan-21; 21-jan-21; 1604902 

2. Briefschrijver 2; 28-dec-20; 28-dec-20; 1606115 

3. Briefschrijver 3; 05-jan-21; 05-jan-21; 1607810 

4. Briefschrijver 4; locatie Doesburgseweg 16a; 05-jan-21; 07-jan-21; 1608184 

5. Briefschrijver 5; 10-jan-21; 13-jan-21; 1609840 

6. Briefschrijver 6; 07-jan-21; 19-jan-21; 1610293 

7. Briefschrijver 7; 11-jan-21; 18-jan-21; 1610307 

8. Briefschrijver 8; 15-jan-21; 14-jan-21; 1610316 

9. Briefschrijver 9; locatie Molenweg 3 te Wehl ; 18-jan-21; 18-jan-21; 1610458 

10. Briefschrijver 10; locatie Bokkenstraat 12 Wehl ; 19-jan-21; 19-jan-21; 1610637 

11. Briefschrijver 11; locatie Varsseveldseweg 260 ; 18-jan-21; 20-jan-21; 1611104 

12. Briefschrijver 12; locatie Wardsestraat 2 te Wehl ; 20-jan-21; 20-jan-21; 1611338 /1611378 

13. Briefschrijver 13; 15-jan-21; 21-jan-21; 1611357 

14. Briefschrijver 14; 20-jan-21; 20-jan-21; 1611465 

15. Briefschrijver 15; locatie Bokkenstraat 4 te Wehl ; 21-jan-21; 21-jan-21; 1611639/1611481 

16. Briefschrijver 16; locatie Varsseveldseweg 255 te Doetinchem ; 22-jan-21; 25-jan-21; 1611850 

17. Briefschrijver 17; 18-jan-21; 24-jan-21; 1611883 

18. Briefschrijver 18; 22-jan-21; 25-jan-21; 1611886 

19. Briefschrijver 19; 15-jan-21; 22-jan-21; 1611961 

20. Briefschrijver 20; 14-jan-21; 14-jan-21; 1612113 
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21. Briefschrijver 21; Locatie Doesburgseweg 40 Wehl; 25-jan-21; 25-jan-21; 1612132 

22. Briefschrijver 22; 25-jan-21; 25-jan-21; 1612143 

23. Briefschrijver23 ; 25-jan-21; 26-jan-21; 1612189 

24. Briefschrijver 24; 22-jan-21; 26-jan-21; 1612227 

25. Briefschrijver 25; 23-jan-21; 26-jan-21; 1612240 

26. Briefschrijver 26; 25-jan-21; 25-jan-21; 1612328 

27. Briefschrijver 27; 25-jan-21; 26-jan-21; 1612339 

28. Briefschrijver 28; locatie Groenestraat 23 te Wehl ; 25-jan-21; 26-jan-21; 1612351 

29. Briefschrijver 29; 25-jan-21; 25-jan-21; 1612416 

30. Briefschrijver 30; locatie Fokkenkampseweg 13-13a te Wehl ; 26-jan-21; 26-jan-21; 1612948 

31. Briefschrijver 31; locatie Mgr. Hendriksenstraat 24 te Wehl ; 22-jan-21; 26-jan-21; 1612504 

32. Briefschrijver 32; 26-jan-21; 26-jan-21; 1612541 

33. Briefschrijver 33; 25-jan-21; 26-jan-21; 1612561 

34. Briefschrijver 34; 25-jan-21; 25-jan-21; 1612572 

35. Briefschrijver 35; 26-jan-21; 26-jan-21; 1612573 

36. Briefschrijver 36; 26-jan-21; 28-jan-21; 1612911 

37. Briefschrijver 37; 24-jan-21; 27-jan-21; 1612584 

38. Briefschrijver 38; locatie Wardsestraat 13 te Wehl ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612585 

39. Briefschrijver 39; locatie Kelderweg 5 te Wehl ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612589 

40. Briefschrijver 40; 19-jan-21; 27-jan-21; 1612590 

41. Briefschrijver 41; locatie Nijmansweg 3/3a ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612599 

42. Briefschrijver 42; locatie Hertelerweg 3 ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612605 

43. Briefschrijver 43; locaties Bartelstraat 3 en Varsseveldseweg 255 ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612634 

44. Briefschrijver 44; 26-jan-21; 26-jan-21; 1612659 

45. Briefschrijver 45; 27-jan-21; 27-jan-21; 1612667 

46. Briefschrijver 46; 24-jan-21; 27-jan-21; 1612708 

47. Briefschrijver 47; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612721 & 1613210 

48. Briefschrijver 48; 27-jan-21; 27-jan-21; 1612778 

49. Briefschrijver 49; 27-jan-21; 27-jan-21; 1612781 

50. Briefschrijver 50; Locatie IJzevoordseweg 7 te Doetinchem ; 26-jan-21; 28-jan-21; 1612794 

51. Briefschrijver 51; Locatie Broekhuizerstraat 2 Wehl ; 25-jan-21; 28-jan-21; 1612867 

52. Briefschrijver 52; Locatie Bleeksestraat 8/10 te Wehl ; 25-jan-21; 28-jan-21; 1612874 

53. Briefschrijver 53; locatie Heikantseweg 4a4b4c. ; 26-jan-21; 27-jan-21; 1612883 

54. Briefschrijver 54; Locatie Heikantseweg 6 te Wehl ; 22-jan-21; 28-jan-21; 1612896 
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55. Briefschrijver 55; Locatie Koningsweg 6 te Wehl ; 22-jan-21; 28-jan-21; 1612899 

56. Briefschrijver 56; Locatie Varsseveldseweg 255, Doetinchem ; 27-jan-21; 28-jan-21; 1612914 

57. Briefschrijver 57; Locatie Bezelhorstweg 19 te Doetinchem ; 25-jan-21; 28-jan-21; 1612919 

58. Briefschrijver 58; 25-jan-21; 28-jan-21; 1612948 

59. Briefschrijver 59; Locatie Boeninksteeg 16/16a/16b te Doetinchem ; 25-jan-21; 28-jan-21; 1612961 

60. Briefschrijver 60; Locatie Varsseveldseweg 261 te Doetinchem; 26-jan-21; 28-jan-21; 1612988 

61. Briefschrijver 61; Locatie Mgr. Hendriksenstraat 18 te Wehl ; 21-jan-21; 28-jan-21; 1612999 

62. Briefschrijver 62;; 27-jan-21; 27-jan-21; 1613131 

63. Briefschrijver 63; Locatie Koningsweg 3a te Wehl ; 24-jan-21; 27-jan-21; 1613152 &  

64. Briefschrijver 64; Locatie Koningsweg 5 te Wehl ; 27-jan-21; 27-jan-21; 1613184 

65. Briefschrijver 65; 26-jan-21; 27-jan-21; 1613203 

66. Briefschrijver 66; 26-jan-21; 27-jan-21; 1613218 

67. Briefschrijver 67; locatie Stadsheidelaan 15 te Doetinchem ; 26-jan-21; 29-jan-21; 1613268 

68. Briefschrijver 68; 07-jan-21; 14-jan-21; 1609782/1609783 

69. Briefschrijver 69; locatie IJzevoordseweg 36&36a te Doetinchem ; 22-jan-21; 22-jan-21; 

1611790/1612353 

70. Briefschrijver 70; locatie Kilderseweg 41 te Doetinchem ; 26-jan-21; 28-jan-21; 1612638/1612934 

71. Briefschrijver 71; 27-jan-21; 27-jan-21; 1612780/1613159 

72. Briefschrijver 72; 26-jan-21; 28-jan-21; 1612938/1613145 

73. Briefschrijver 73; 24-jan-21; 24-jan-21; 1617200 

74. Briefschrijver 74; 29-dec-20; 29-dec-20; 1617207 

75. Briefschrijver 75; 05-jan-21; 05-jan-21; 1605537 

76. Briefschrijver 76; 15-jan-21; 19-jan-21; 1610742 

77. Briefschrijver 77; 18-jan-21; 20-jan-21; 1611117 

78. Briefschrijver 78; 23-jan-21; 23-jan-21; 1625247 

79. Briefschrijver 79; 04-jan-21; 04-jan-21; 1639095 

Deze reacties zijn in de nota weergegeven, waar nodig zijn deze puntsgewijs samengevat, 

per punt is een kader aangebracht, en is deze voorzien van een antwoord van de 

gemeente. 

In deze nota worden de briefschrijvers niet met de naam aangehaald, maar als 

‘briefschrijver’. En de eventuele cliënten als ‘cliënt’. 

Aangehaalde nummering (artikel, alinea) komt overeen met die in de 

ontwerpbeheersverordening, dit kan afwijken van de nummering in het vast te stellen 

beheersverordening. 
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Samenvatting van en antwoord op de reacties 

Reactie 1. (1604902) 
  

1-1. Na het bestuderen van bovengenoemde ontwerpbeheersverordening viel mij het 
volgende op. Mijn woonadres aan de Vossenstraat nummer 83 heeft verschillende 
gebiedsaanduidingen toegewezen gekregen. De meest in het oog springende 
daarvan is de gebiedsaanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone (oz-go)’. 
Deze gebiedsaanduiding, die overigens op geen enkele andere locatie in de 
verordening is terug te vinden, beslaat hoofdzakelijk mijn woonhuis, paardenstallen, 
oprit, tuin en aangrenzende sloot. 
Daarmee rijst de vraag waarom Vossenstraat 83 deze gebiedsaanduiding 
toegewezen heeft gekregen. Is deze gebiedsaanduiding om een gegronde reden 
opgenomen in de verordening dan verneem ik graag welke dat is.  

 

De gebiedsaanduiding ‘overige zone - groene ontwikkelingszone’ (oz-go) is opgenomen 
als gevolg van provinciale regels. De provincie Gelderland heeft in haar Omgevings-
verordening Gelderland het Gelders natuurnetwerk (GNN) en daarbij behorende groene 
ontwikkelingszone (GO) vastgelegd.  
In de regels van de provinciale Omgevingsverordening kan briefschrijver op de kaart 
‘Natuur’ zien waar deze gebieden liggen. De provinciale Omgevingsverordening is te 
raadplegen via www.gelderland.nl/omgevingsverordening. 
 
De gemeente constateert dat de provincie aan de Vossenstraat de andere woningen niet 
in de Groene ontwikkelingszone heeft opgenomen. Dit verschil is bij de provincie gemeld. 
Wellicht dat de provincie dit aanpast en de woning van briefschrijver ook buiten de GO 
gebracht wordt. Briefschrijver kan ook zelf bij de provincie een verzoek om aanpassing 
indienen om voor zijn perceel eenzelfde benadering te hanteren als voor de andere 
woningen aan de Vossenstraat. 
De gebiedsaanduiding ‘overige zone - groene ontwikkelingszone (oz-go)’ is overigens niet 

alleen bij briefschrijver opgenomen. Deze is opgenomen op alle gronden die door de 

provincie als groene ontwikkelingszone is aangewezen. 

1-2. Is deze gebiedsaanduiding per abuis opgenomen in de verordening, dan wel zonder 
goede reden, verzoek ik U vriendelijk deze in de definitieve versie te verwijderen. 

 

Zie het antwoord bij 1-1. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 1: 

• Geen. 
 

Reactie 2. (1606115) 
  

2-1. Wij ontvingen op de adressen Kasteellaan 2, 3, 5 en 7 uw bovenstaande 
onpersoonlijke schrijven. Deze was geadresseerd op 15 december maar werd pas op 
24 december bezorgd. 
Ik verzoek u de termijnen te stellen op de gestelde 6 weken tijd oftewel 5 februari 
2021. Dit om de inhoud van uw stukken in ons bestuur te kunnen bespreken dat op 
30 januari 2021 voor het eerst weer bij elkaar komt. 

 

http://www.gelderland.nl/omgevingsverordening
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Het is jammer dat de brief als een ‘onpersoonlijk schrijven’ wordt gezien. Deze brief is naar 

alle adressen gestuurd in het landelijk gebied, om zo veel mogelijk bewoners en 

gebruikers van het landelijk gebied actief informeren. Dit is als een extra service bij dit 

plan gedaan. Daarbij is het te omslachtig om per adres een specifieke brief te sturen, die 

ingaat op alleen het adres waar de brief naar toe verzonden wordt. 

Waarom de brief bij briefschrijver pas op 24 december werd bezorgd is onduidelijk. Alle 

brieven zijn op 15 december aangeboden aan het postbedrijf.  

De door briefschrijver gevraagde verlenging van de termijn is niet mogelijk omwille van de 

voortgang in het proces. 

2-2. De tekst in uw schrijven veroorzaakt alleen maar vragen u heeft het over  
bestemmingsplan, beheersverordening en omgevingsplan. 

 

Het is jammer dat de brief als verwarrend wordt ervaren. Dat was niet de bedoeling. Als  

er behoefte is aan aanvullende informatie, kan er contact worden opgenomen met het 

loket bouwen en wonen, zoals in de brief ook staat vermeld. 

2-3. Daarnaast meldt u dat u mogelijk twee keer onderzoek gaat doen. Hoe informeert u 
ons als burger hierover en zorgt u ervoor dat de kosten niet stijgen, maar juist 
dalen? 

 

In de brief staat vermeld, dat de gemeente wil voorkomen dat onderzoeken dubbel 

moeten worden uitgevoerd en om daarmee dus dubbele kosten te voorkomen. Daarom is 

voor een beheersverordening gekozen. 

2-4. De wijziging naar de omgevingswet zou er voor zorgen dat alles eenvoudiger werd 
en duidelijker, wel dat gebeurt dus niet in dit geval. 

 

De nu uitgevoerde stap, het opstellen van de beheersverordening, is een tussenoplossing. 

Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, gaat de gemeente aan het werk om het 

omgevingsplan volgens de eisen van die wet op te stellen. Maar ook dan zal het complex 

blijven. Het eerdere motto van de rijksoverheid dat de Omgevingswet ertoe leidt dat het 

eenvoudiger en duidelijker wordt, is door het rijk aangepast. Het doel is nu de regels voor 

ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen en samen te voegen.  

2-5. Ik verzoek u ons in detail de gevolgen van uw aangekondigde beleid in helder 
leesbare taal te communiceren zodat wij ons erin kunnen verdiepen vanuit onze 
situatie. 

 

Daarvoor is in de brief aangegeven dat bij vragen contact met de gemeente kon (en kan) 

worden opgenomen. Zoals al bij het eerste punt aangegeven, is het voor ons niet mogelijk 

om per adres specifiek in een brief aan te geven hoe het voor die situatie is. 

2-6. Fijn dat U meldt dat wij op alle 4 de locaties mogelijk 100 m² mogen bijbouwen, 
maar we zitten op een historische locatie en daar is dit niet van toepassing denken 
we. Wel zijn we in overleg in het kader van een Leader aanvraag een kleine 
verbouwing te doen aan het pand nr. 2. Hiervoor is een vergunning aangevraagd 
door de eigenaar Stichting Monumenten Bezit. 
Mogen we ervan uitgaan dat dit ongehinderd door kan gaan? 
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Het voorbeeld dat in de brief is aangeven over de bijgebouwen bij een woning is 

nadrukkelijk een voorbeeld. Dit zal niet voor iedereen gelden. Het is niet voor niets een 

voorbeeld. Hoe het per locatie is, kan nagegaan worden in de beheersverordening zelf. En 

het loket bouwen en wonen kan daar desgevraagd ook bij helpen.  

Voor wat betreft de Leader-aanvraag het volgende. Voor die verbouwing is in mei 2020 al 

een omgevingsvergunning verleend. Deze komt door de beheersverordening niet in het 

geding. Bouwplannen waarvoor vergunningen zijn verleend, mogen gewoon gerealiseerd 

worden. Tenzij, zoals in de voorwaarden van een vergunning staat, niet op tijd gestart 

wordt en er besloten wordt om een vergunning in te trekken. Maar daar is voor zover 

bekend bij dit plan nog geen sprake van. 

2-7. Wij kiezen er bewust voor om niet te bellen met uw loket Bouwen en Wonen omdat 
we graag misverstanden voorkomen en schriftelijke communicatie is meestal de 
betere weg hiervoor. 

 

Juist vanwege de complexiteit is in de brief aangeven voor vragen telefonisch contact op 

te nemen met het loket bouwen en wonen. De medewerkers van dit loket kunnen helpen 

om uit te zoeken hoe het op een locatie zit. Daarvan kan nog steeds gebruik worden 

gemaakt. 

2-8. Opm.: wij hebben dit schrijven ook aan wethouder Bulten geadresseerd omdat we 
graag zouden zien dat we als burgers in heldere en duidelijke stukken worden 
geïnformeerd en niet zoals in dit schrijven dat voor ons toch erg veel vragen oproept 
en de verantwoordelijkheid over de beheersverordening en de controle met de 
werkelijkheid bij de burger legt, waar wij geen middelen hebben om dat op 
adequate wijze te controleren in het licht van het bestemmingsplan, 
beheersverordening en omgevingsplan. 

 

Het is jammer dat briefschrijver dit gevoel heeft overgehouden aan de brief. Dat was niet 

de bedoeling.  De gemeente wilde juist iedereen actief informeren over de verordening 

die ter inzage lag. Natuurlijk had de gemeente bij het opstellen van het plan tot doel alles 

goed vast te leggen, zoals het op basis van bij de gemeente beschikbare informatie zou 

moeten zijn. Daarvoor werkt de gemeente graag samen met de omgeving. Bij deze 

beheersverordening gaat het om alle bewoners en gebruikers van het landelijk gebied. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 2: 

• Geen. 
 

Reactie 3.  (1607810) 
  

Briefschrijver geeft aan dat hij een aantal jaren geleden al contacten met de gemeente 

heeft gehad en dat het bouwvlak aangepast zou worden. Briefschrijver ziet deze 

verandering niet terug in de beheersverordening en vraagt om dit alsnog te doen. 

Over het aanpassen van het bouwvlak is ambtelijk contact zijn geweest tussen 
briefschrijver en de gemeente. Er is echter geen afzonderlijke procedure met bijbehorende 
beoordeling en besluitvorming voor opgestart. Deze gevraagde verandering is daarom 
niet meegenomen in de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020’ en wordt gezien als 
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling heeft 
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mogelijk gevolgen voor de omgeving en moet in een breder verband worden beoordeeld. 
In een beheersverordening kunnen namelijk dergelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
niet mogelijk worden gemaakt.  
Deze ontwikkeling kan desgevraagd nader worden beoordeeld bij het opstellen van het 
nieuwe omgevingsplan en op passende wijze in dat plan worden verwerkt. Dit volgt nadat 
de Omgevingswet in werking is getreden. Dit is naar verwachting in 2022. Overigens kan 
briefschrijver ook een verzoek indienen om voor deze aanpassing ook eerder een 
zelfstandige procedure voor deze locatie op te starten. Hiervoor is dan wel leges 
verschuldigd. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 3: 

• Geen 
 

Reactie 4. (1608184) 
  

Vermoed wordt dat zonder de in kennisstelling vergunningen en hinderwetvergunningen 

van het pand Doesburgseweg 16a te Wehl te verwijderen. De indieners van de reactie is 

het hier niet mee eens. 

De gemeente betreurt het dat er een vermoeden is dat, zonder de vergunninghouder in 
kennis te stellen, vergunningen van het pand zijn verwijderd. Had het zo geweest, dat een 
vergunning zou zijn ingetrokken, dan moet de gemeente een voornemen tot een 
intrekkingsbesluit aan de vergunninghouder bekendmaken. Van een intrekkingsbesluit is 
geen sprake.  
De vergunning is volgens onze gegevens niet ingetrokken. Het toegestane gebruik, zijnde 
de opslag van hout, mag in dat geval worden voortgezet. Voor de schuur is in de 
beheersverordening een uitsterfregeling (objectgebonden overgangsrecht) opgenomen, 
overeenkomstig de vergunning. 
 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 4: 

 Voor de schuur en het gebruik als houtopslag is een uitsterfregeling in de 
beheersverordening opgenomen. 

 

Reactie 5. (1609840) 
  

De ingediende reactie bevat geen gronden. Naar aanleiding van deze reactie heeft er een 

gesprek plaatsgevonden. In het gesprek is naar voren gekomen dat het opgenomen 

hoofdfunctievlak ‘Wonen’ klein is en weinig ruimte biedt voor bijgebouwen. Wel 

beschikken briefschrijvers over achterliggende gronden waarop wel ruimte is voor het 

realiseren van bijgebouwen. De briefschrijvers wensen een deel van deze gronden te 

gebruiken voor het oprichten van bijgebouwen.  

 

Naar aanleiding van de reactie heeft er onderzoek plaatsgevonden en is er geconstateerd 

dat inderdaad sprake is van een klein hoofdfunctievlak voor Wonen. De gronden zijn in 

eigendom van de briefschrijvers en liggen aansluitend aan het stedelijk gebied. Het 

achtererf gebied is reeds in gebruik voor wonen. Daarbij is er voor de aansluitende locaties 

ook sprake van een niet-agrarische hoofdfunctie. Er zijn dan ook onvoldoende redenen 

om deze locatie afwijkend te benaderen ten opzichte van de woningen die zich in 
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dezelfde lint van bebouwing bevinden. De grens van de hoofdfunctie ‘Wonen’ is daarmee 

gelijk getrokken met de grens van Klootsemastraat 24. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 5: 

• Het hoofdfunctievlak ‘Wonen’ is aangepast. 
 

Reactie 6.  (1610293) 
  

6-1. Op ons adres Nieuwestraat 24 te Wehl staat thans een grote, sterk verouderde en 
verwaarloosde, T-boerderij. De bestemming/aanduiding, volgens de nieuwe 
beheersverordening, is "twee-aaneen". Gezien de enorme grootte (thans ook 
bewoond door 1 huishouden) en slechte bouwkundige staat van de huidige 
boerderij is renoveren economisch gezien niet meer haalbaar gebleken. 
 
Onze wens is om een kleinere nieuwe woonboerderij terug te bouwen. Hierbij zal 
o.a. aandacht worden geschonken aan de voorwaarden van landschappelijke 
inpassing zodat de invloed op de omgeving nihil zal zijn. De cultuur historische 
afdeling van de gemeente heeft reeds positief geadviseerd op het voornemen van 
slopen van de huidige boerderijwoning. 
Reactie 1; de aanduiding 'cultuurhistorie' te laten vervallen voor de huidige woning 
o.g.v. het bouwtechnische rapport en het positieve ambtelijke advies omtrent de 
sloop. 

 

Aan de ingediende reactie is een bouwkundig inspectierapport toegevoegd. Deze is door 

een deskundige op het gebied van cultuurhistorie beoordeeld en naar aanleiding van deze 

rapportage wordt geconcludeerd, dat handhaving van de functieaanduiding voor 

cultuurhistorie op het hoofdgebouw niet meer gerechtvaardigd is. Deze aanduiding op 

het perceel is geschrapt voor de woning. De schuur behoudt de aanduiding vanwege de 

cultuurhistorie. Dat is bij één gebouw de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ (chw). 

 

6-2. Reactie 2; de aanduiding 'twee-aaneen' voor het perceel Nieuwestraat 24 te Wehl 
van de verordeningskaart te verwijderen, omdat wij één vrijstaande woning willen 
(her)bouwen (op dit moment is er ook sprake van 1 woning dus de aanduiding 
‘twee-aaneen’ doet geen recht aan de huidige situatie). 

 

De reactie is aanleiding geweest de situatie nader te beoordelen. In een poging om het 

pand te behouden, is in het verleden de bouwaanduiding twee-aaneen (tae) toegevoegd. 

Er is echter sprake van één enkele woning. De bouwaanduiding ‘twee-aaneen’ kan dan 

ook worden geschrapt. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 6: 

• Op de plankaart is de functieaanduiding ‘cultuurhistorie (ch)’ geschrapt en de 
aanduiding ‘cultuurhistorische waarden (chw)’ toegevoegd voor alleen de schuur; 

• Op de verordeningskaart is de bouwaanduiding ‘twee-aaneen (tea)’ van het perceel 
geschrapt; 
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Reactie 7. (1610307) 
  

Bij het bestuderen van het beheersplan constateren wij dat voor het perceel Rijksweg 3 

gedeeltelijk de dubbelbestemming waarde archeologisch verwachting Wonen en waarde 

archeologische verwachting Natuur van toepassing moet worden. Helaas loopt de 

overgang van de ene dubbelbestemming naar de andere dwars door de op het perceel 

aanwezige bebouwing. 

Hiermee constateren wij dat het huidige gebruik afwijkt van het gebruik zoals u dat 

voorstelt in de beheersverordering. Wij verzoeken u derhalve de beheersverordering aan 

te passen zodat de huidige bebouwing valt binnen de dubbelbestemming waarde 

archeologisch verwachting Wonen. 

Het gehele perceel Rijksweg 3 – 5 valt heeft in de beheersverordening eenzelfde 

archeologische dubbelhoofdfunctie. De hoofdfunctie van Rijksweg 3 is ‘Wonen’ met 

daarachter de hoofdfunctie ‘Natuur’.  

In het vernietigde bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ had dit perceel in zijn geheel de 

enkelbestemming ‘Bedrijf’.  

In 2015 heeft het college van B&W besloten om medewerking te verlenen aan het 

verplaatsen van wasserij de Bielheimerbeek. En om een planologische procedure te starten 

voor wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’, naar een op maat gesneden bestemming voor 

de woning Rijksweg 3 en de bestemming natuur voor het achtergelegen terrein. 

Bij het bepalen van de afmetingen van het hoofdfunctievlak ‘Wonen’ is de standaard 

systematiek gehanteerd zoals die overal in het landelijk gebied voor ‘Wonen’ wordt 

gehanteerd. In dit geval ligt de achterste lijn van het hoofdfunctievlak evenwijdig, en op 

30 meter afstand, van de achtergevel van de woning Rijksweg 3. 

In het kader van de herontwikkeling van deze locatie zijn afspraken gemaakt die zijn 

vastgelegd in een overeenkomst. Deze afspraken blijven onverkort van toepassing.  

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 7: 

• Geen 
 

Reactie 8. (1610316) 
  

Graag zouden wij zien dat het bestaande gebruik en dit is wonen wordt vastgelegd en 

niet zoals het nu het agrarische bouwperceel op de locatie is blijven zitten. Er zit ook met 

een koppelteken een verwijzing naar de ligboxenstal aan de andere zijden van de weg. 

Graag dus het bestaande gebruik wijzigen van agrarisch bouwperceel naar wonen. Ik 

woon alleen op deze locatie en ben voornemens om naar het dorp te verhuizen. Een 

woonbestemming zou dan het meeste recht doen aan deze locatie omdat er al jarenlang 

geen agrarische activiteiten meer zijn. 

Ook wordt de ligboxenstal van 600 m² en een stal van 200 m² op het huisperceel gesloopt. 
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Het zou fijn zijn als er een gewijzigde vaststelling is van de beheersverordening die mijn 

erf met opstallen een woonbestemming geeft. 

Het bouwvlak van briefschrijfster bestaat uit twee delen. Het ene deel ligt aan de zuidzijde 

van de Grindstraat en deze gronden zijn in eigendom van briefschrijfster. Het tweede - 

grootste - deel ligt aan de noordzijde van de Grindstraat. Deze gronden zijn niet in 

eigendom van briefschrijfster. Het omzetten van een agrarisch bouwvlak naar ‘Wonen’ is 

alleen mogelijk als er sprake is van het kunnen weghalen van het hele -oorspronkelijke- 

agrarische bouwvlak. Dit was in eerste instantie niet bij het verzoek duidelijk. De 

gemeente heeft hier een aanvulling op ontvangen, waaruit blijkt dat het verzoek voor 

omzetting naar de hoofdfunctie ‘Wonen’ voor het hele bouwvlak geldt. 

Naar aanleiding van de reactie en de aanvulling heeft er onderzoek plaatsgevonden. 

Hierbij is geconcludeerd dat er geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf. De 

hoofdfunctie ‘Wonen’ sluit dus beter aan bij de bestaande situatie. De hoofdfunctie 

‘Wonen’ is nu in de beheersverordening opgenomen. De omvang van het 

hoofdfunctievlak voor ‘Wonen’ is gebaseerd op de Nota van uitgangspunten zoals deze 

d.d. 4 april 2012 is vastgesteld voor het bestemmingsplan voor het buitengebied. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 8: 

• Op de verordeningskaart is de hoofdfunctie ‘Wonen’ opgenomen voor de 
voormalige bedrijfswoning Grindstraat 9. Het agrarisch bouwvlak aan beide zijden 
van de Grindstraat vervalt. 

 

Reactie 9. (1610458) 
  

Namens onze cliënt, verzoek ik u om de op 3 mei 2012 voor zijn bedrijf afgegeven 

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Natuurbeschermingswet 1998 op te nemen in de 

lijst met geldende Natuurbeschermingswetvergunning. 

Deze verklaring maakt deel uit van het op 13 maart 2015 genomen besluit op de aanvraag 

omgevingsvergunning (zaaknummer BG:OVX20120099). 

Aangezien het bedrijf volledig volgens deze omgevingsvergunning opgericht en in 

werking is, is ook de VVGB van kracht, (gelijke rechtskracht als een NB vergunning) 

 

De Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 3 mei 

2012 met zaaknummer 2012-003252 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 

natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 9: 

• De Verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 3 mei 2012 
met zaaknummer 2012-003252 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 
natuurbescherming. 

 

Reactie 10.  (1610637) 
  

10-1. Namens onze cliënt, verzoek ik u om de functie-aanduiding voor deze locatie uit te 
breiden met de aanduiding dat er 2 bedrijfswoningen zijn toegestaan, 
overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 2002 buitengebied Wehl (zie 
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onderstaande uitsnede) en het feitelijk gebruik. 

 
 

 

Naar aanleiding van de reactie is onderzoek verricht. Hierbij is inderdaad naar voren 

gekomen dat een tweede bedrijfswoning conform vergunning aanwezig is en als zodanig 

mag worden gebruikt. Er is sprake van een legale planologische situatie die kan worden 

opgenomen in de beheersverordening.  

 

10-2. Voorts mis ik in het overzicht met verleende NB vergunningen de 
Natuurbeschermingswetvergunning voor deze locatie. Deze is in 2014 verleend 
onder zaaknummer 2014-005456. 

 

Het besluit tot verlenen van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 19 

september 2014 met zaaknummer 2014-005456 is al onderdeel van bijlage 1 Lijst 

vergunning Wet natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 10: 

 De bestaande tweede bedrijfswoning is vastgelegd op de verordeningskaart. 
 

Reactie 11. (1611104) 
  

11-1. De reactie wordt ingeleid met een uitgebreide situatie beschrijving.  
In de ontwerpbeheersverordening wordt het perceel echter, net als in het vernietigde 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' deels bestemd voor 'Wonen'. Alleen de gronden 
die zijn gelegen buiten het bouwvlak zijn nog bestemd als 'Agrarisch met waarden' 
Daarnaast is in de ontwerpverordening, in tegenstelling tot de voorgaande 
bestemmingsplannen, het bouwvlak dwars over de bestaande bebouwing heen 
gelegd. Ten opzichte van de voorgaande bestemmingsplannen wordt het bouwvlak 
hiermee aanzienlijk ingeperkt. Ook aan de zuidzijde is deel van het bouwvlak 
afgehaald. 
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De omvang van het hoofdfunctievlak voor ‘Wonen’ is gebaseerd op de Nota van 

uitgangspunten zoals deze d.d. 4 april 2012 is vastgesteld voor het bestemmingsplan voor 

het buitengebied: 

“Het bestemmingsvlak ligt, met een maat van 30 meter uit de gevels van de bestaande, 

oorspronkelijke woning, rondom de woning. Uitgangspunt voor deze maat is de 

geldende regeling waarbij de afstand tussen woning en bijgebouw maximaal 20 meter 

mag bedragen. De achterzijde van een bijgebouw kan dus op een grotere afstand dan 

20 meter van de woning liggen. Het is wenselijk dat de bijgebouwen bij een woning 

binnen het bestemmingsvlak vallen. Daarom bepalen we de bestemmingsgrens op een 

afstand van 30 meter. In bijna alle gevallen is dit voldoende. Bij afwijkende gevallen 

regelen we dat die afwijkende gevallen mogen blijven bestaan. 

Daar waar het perceel deze afmetingen niet toelaat, het perceel is bijvoorbeeld smaller, 

houdt het bestemmingsvlak de perceelgrenzen aan. Deze afstand zorgt dat de 

clustering van gebouwen op het perceel gehandhaafd blijft.” 

 

Ook voor de beheersverordening is deze richtlijn nog steeds het uitgangspunt. Daarbij 

wordt uitgegaan van de gevels van woonruimte waarvoor ook een omgevingsvergunning 

is verleend. Daarbij kan het voorkomen dat een (deel van een) gebouw of bouwwerk 

buiten het hoofdfunctievlak ligt. Voor deze bebouwing geldt dat deze conform de voor 

dit gebouw verleende vergunning mag worden gebruikt. 

 

11-2. Deze wijze van bestemmen komt niet overeen met wat staat vermeld in de 
Toelichting op de beheersverordening dat, gelet op het gebruik in ruime zin met een 
beperkte variant, wordt uitgegaan van de bestaande planologische situatie. Nu het 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' is vernietigd kan hier niet meer op worden 
teruggevallen. Dit bestemmingsplan staat niet genoemd in het 'overzicht geldende 
plannen' dat als bijlage (1) bij de Toelichting op de beheersverordening is opgenomen, 
zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0222.BgBV001-0001/b 
NL.IMR0.0222.BgBV001-0001 tbl.pdf. Ook qua bebouwing stemt de 
beheersverordening niet overeen met de vigerende bestemmingsplannen. De 
bestaande, met de bestemmingsplannen in overeenstemming zijnde bebouwing, 
wordt op basis van de beheersverordening immers voor een groot deel onder het 
overgangsrecht gebracht. Omdat wij ons niet kunnen vinden in de in de 
beheersverordening voorgestelde bestemming, deels Wonen/deels Agrarisch met 
waarden met een beperking van de bebouwingsmogelijkheden, verzoeken wij u om 
de bestemming van het perceel in de beheersverordening, inclusief de 
bebouwingsmogelijkheden, in overeenstemming te brengen met de vigerende 
bestemmingsplannen. Mochten er dringende redenen zijn om de voorgestelde 
bestemming in de beheersverordening, in afwijking van de door u voorgestelde 
methodiek, te handhaven, dan verzoeken wij u om dit in ieder geval nader te 
motiveren. Aangezien voor de beheersverordening geen passende beoordeling is 
opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2.8 van de Wet Natuurbescherming (Wnb) en (de 
mogelijke toename van) stikstofdepositie, een belangrijke reden was voor de Afdeling 
bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' te vernietigen, 
kunnen wij ons voorstellen dat het bestemmen van meerdere agrarische 
(hoofd)functies een knelpunt oplevert. Indien het opnemen van een agrarische 
bestemming voor het perceel op onoverkomelijke bezwaren stuit, zijn wij graag bereid 
om, zo mogelijk in nader overleg met het College, afspraken te maken over de kaders 
en randvoorwaarden voor de voorgestelde bestemming in de beheersverordening. 
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Zonder dit overleg en/of nadere motivering, is het vaststellen van de 
beheersverordening in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
waaronder het motiverings-en zorgvuldigheidsbeginsel. 
Feitelijk gebruik 
Het bedrijf van de huidige eigenaren (ingeschreven in de KvK onder nummer 
09203748), beschikt op grond van de door de Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland (RVO) verleende vergunning (met nummer 60069982) over bestaande 
rechten om op het perceel een agrarisch bedrijf uit te oefenen, te weten 'het houden 
van 4024 eenheden pluimvee'. Een van de eigenaren heeft diverse keren (te weten per 
brief d.d. 25 juni 2013 en per mail d.d. 31 maart 2015) bezwaar aangetekend op het 
eenzijdige besluit van de gemeente Doetinchem om, in het kader van de 
totstandkoming van het inmiddels vernietigde bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', 
de bestemming van het perceel te veranderen van agrarisch naar wonen. Na 
overdracht van het bedrijf met de daarbij behorende rechten en gebouwen, achten wij 
de kans reëel dat de rechtmatige agrarische activiteiten worden voortgezet. Ook 
hieruit kan worden geconcludeerd dat de wens en de noodzaak bestaat om de 
agrarische bestemming te behouden zodat de feitelijke bedrijfsactiviteiten kunnen 
worden voortgezet. 
 
Gelet op al het vorenstaande verzoeken wij u om de bestemming én het bouwvlak van 
het perceel in de beheersverordening in overeenstemming te brengen met de 
vigerende bestemmingsplannen. De agrarische bestemming uit deze plannen komt 
immers ook overeen met het feitelijk gebruik en de bestaande agrarische rechten op 
het perceel. Mocht het opnemen van een agrarische bestemming in de 
beheersverordening, bijvoorbeeld vanwege (de toename van) stikstofdepositie op het 
landelijk gebied, op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan treden wij graag met het 
College in overleg over de kaders en randvoorwaarden waarbinnen de bestemming 
eventueel kan worden gewijzigd naar 'Wonen'. 

 

Op het perceel is geen agrarisch bedrijf meer actief. Eerdere milieuvergunningen zijn 

actief ingetrokken en de aanwezige ammoniakrechten zijn verplaatst naar een andere 

locatie. De voormalige stallen worden gebruikt voor niet agrarische activiteiten. Voor het 

opnemen van een agrarische functie met een bouwvlak bestaat dan ook geen aanleiding.  

Zie verder ook 11-1. 
 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 11: 

• Geen. 

 

Reactie 12. (1611338/1611378) 
  

12-1. Namens cliënt verzoeken wij een nadere aanduiding aan het perceel te geven 
aangaande oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zoals benoemd in het 
tweede lid van artikel 21.2.3. De reden hiervoor is dat cliënt voornemens is een 
schuur op het achtererfgebied te realiseren met de functie als garage annex, 
hobbyruimte en het huisvesten van twee paarden. Het beoogde gebouw heeft een 
oppervlakte van 135 m²). 
De bedrijfswoning heeft van oudsher een 'bijgebouw' gekoppeld aan de woning; dit 
gedeelte is in de oorspronkelijke bouwaanvraag aangeduid als 'kantoor- en 
bergruimte' (62 m²). Echter is in de hernieuwde bouwvergunning van 1989 dit 
gedeelte aangeduid als 'zitkamer/ hal/ wc/ douche'. Tot op de dag van vandaag is 
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deze ruimte ook als woongedeelte gebruikt waardoor het niet functioneel 
ondergeschikt is en dus tot de woning behoort. Correspondentie met uw gemeente 
leert dat het voor cliënt onduidelijk is of deze ruimte nu wel of niet meegerekend 
moet worden als bijgebouw zijnde. Veiligheidshalve, gaan we daarom uit van wel. 
Op het achtererf staan twee oude gebouwen van respectievelijk 70 m² en 25 m² 
deze worden gesaneerd en vervolgens gesloopt. 
Concreet, cliënt verzoekt om de aanduiding 'maximum oppervlakte bijgebouwen' 
toe te voegen aan zijn bestemmingsvlak met daarbij de aangegeven maat van (135 + 
62)197 m². 

 

Deze locatie heeft de hoofdfunctie ‘Wonen’ in de beheersverordening. Net zoals alle 

andere vergelijkbare locaties in het landelijk gebied. Hiervoor geldt in basis dat de woning 

een inhoud van maximaal 750 m3 mag hebben (artikel 21.2.2.d) en dat er maximaal 100 m² 

bijbehorende bouwwerken bij de woning mag staan (artikel 21.2.3.a). Er zijn in de regels 

enkele afwijkingen mogelijk, maar dat is afhankelijk van specifieke situaties. 

Daar waar er in de bestaande situatie sprake is van een grotere inhoud van de woning of 

meer bijbehorende bouwwerken, voorziet de regeling voor bestaande maten (artikel 

41.3). De bestaande, legale inhoud of oppervlakte is dan maatgevend. 

Het past niet in de gemeentelijke uitgangspunten om per woning een eigen maximale 

oppervlakte bijbehorende bouwwerken vast te leggen. Deze vraag van briefschrijver is dus 

ook niet gehonoreerd. 

 

12-2. We verzoeken namens cliënt het bestemmingsvlak 'Wonen' aan te passen conform 
de in reactie opgenomen figuur.  

 
Op deze wijze is gewaarborgd dat de beoogde schuur kan worden gerealiseerd op 
het achtererf binnen het bestemmingsvlak. Tevens wordt het mogelijk om op deze 
wijze de nokrichting van het beoogde gebouw te laten aansluiten bij de bestaande 
bebouwing. Daarbij heeft de som der delen (bedrijf Wardsestraat 2a/2b + woning 
Wardsestraat 2) nog altijd een kleiner beoogd bestemmingsoppervlak dan de 
bedrijfsbestemming B22 uit 2002. 

 

Zie het antwoord op reactie 11-1. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 12: 

• Geen. 
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Reactie 13. (1611357)  
  

Graag zouden wij zien dat het bestaande bouwperceel iets wordt vergroot zodat de 

gebouwen (rechtsachter op het bouwperceel) allemaal binnen het bouwperceel vallen. 

Graag dus het bestaande gebruik wijzigen zodat de gebouwen die zijn vergund middels 

een bouwperceel wijziging ook binnen het bouwperceel vallen. 

Zou fijn zijn als er een gewijzigde vaststelling van de beheersverordening in uw raad komt 

en de aanpassing bouwperceel (mag ook ambtshalve wijziging zijn) wordt meegenomen. 

In de beheersverordening zal de regeling gehandhaafd blijven, zoals dat ook in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ was opgenomen. Een wijziging hiervan zou eerst 

moeten worden beoordeeld op mogelijk negatieve effecten op de omgeving en/of het 

niet in strijd is met ruimtelijke wet- en regelgeving. Hiervoor dient een afzonderlijke 

ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij 

de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en 

kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden 

opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 13: 

• Geen. 
 

 

Reactie 14. (1611465) 
  

14-1. Ten aanzien van onze woning heb ik geen opmerkingen. 
Wel vraag ik me af wat de status is van de locatie aan de Randweg die vorig jaar 
door de gemeente is afgewezen als vestigingsplaats voor het tankstation van 
Wenting/Fieten Olie. De gemeenteraad wil dat deze locatie gevrijwaard blijft van 
een tankstation of andere stedelijke functies en een groene bestemming behoudt. 
Heeft deze locatie daarom in de beheersverordening de hoofdfunctie agrarisch, met 
als dubbelbestemming waarde ecologie en waarde archeologische verwachting, en 
wordt het daarom ook aangeduid als waardevol landschap? Betekent dit dus dat 
een tankstation of andere voorziening op deze locatie niet meer mogelijk is? 

 

In de beheersverordening wordt het beheer van het landelijk gebied, in overeenstemming 

met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik, geregeld. Ruimtelijke 

ontwikkelingen die niet passen in dit gebruik mogen daarbij niet opgenomen worden. Dat 

is ook voor de bedoelde locatie, waar het tankstation aan de Oostelijke randweg gepland 

was, zo verwerkt in de beheersverordening.  

Op basis van de regels in de beheersverordening is een tankstation niet mogelijk. 

 

14-2. Tot slot is in het beheersplan rekening gehouden met de bestemming natuurgebied 
die de gemeente en provincie willen geven aan de overige weilanden/landerijen thv 
dit deel van de Randweg? 

 



1434859 / 1602599  
Pagina 18 van 111 26 mei 2021 

 

De omgeving die briefschrijver bedoelt maakt onderdeel uit van het provinciale project 

voor de ontwikkeling van natuur rondom de Zumpe. Daar waar de functie ‘Natuur’ al is 

gerealiseerd of vergund, is dit als zodanig opgenomen in de beheersverordening. Een 

aantal percelen daarvan waren nog niet met de functie ‘Natuur’ opgenomen in de 

ontwerp beheersverordening. Deze is bij de vaststelling alsnog toegevoegd aan de 

hoofdfunctie ‘Natuur’. 

Er blijven nog terreinen aanwezig in het projectgebied de Zumpe die nog geen 

hoofdfunctie Natuur toegekend krijgen in de beheersverordening. Voor die percelen is de 

gewenste ontwikkeling naar natuur nog niet zo ver, dat het toekennen van deze 

hoofdfunctie al kan. Dit geldt onder andere voor een groot deel van de gronden ten 

noorden van de Vossenstraat. Dit zal in de toekomst, als het wel logisch is (de aanleg van 

natuur is vergund of al gerealiseerd), aangepast worden. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 14: 

• Geen. 
 

Reactie 15. (1611639/1611481) 
  

15-1. Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2002 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordering leert ons dat de hoofdfunctie van het gebied 
wordt gewijzigd. Het bedrijf maar ook de gronden van cliënt liggen in de beoogde 
planologische situatie niet meer in een gebied met de hoofdfunctie 'Agrarisch' maar 
in een gebied met de hoofdfunctie 'Agrarisch met waarden'. Tevens is de 
gebiedsaanduiding 'overige zone - openheid en reliëf' toegevoegd. 
Cliënt is voornemens om op termijn een pruimengaard aan te planten, eveneens 
wordt er fruit geteeld zoals bijvoorbeeld aardbeien. Op grond van de 
hoofdfunctieomschrijving, artikel 4.1 sub a is fruitteelt niet toegestaan ter plaatse 
van de gebiedsaanduiding 'overige zone - openheid', uitgezonderd de bestaande 
fruittelers. Omdat de gronden van cliënt de gebiedsaanduiding 'overige zone - 
openheid en reliëf' hebben stellen we dat fruitteelt op deze gronden bij recht is 
toegestaan. 
Echter, de gebiedsaanduiding 'overige zone - openheid en reliëf' is nieuw op het 
bouwvlak en de omliggende gronden van cliënt. Artikel 43.14.2 regelt vervolgens 
dat voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerken zijn, of van 
werkzaamheden in sommige gevallen weer een omgevingsvergunning-plicht geldt, 
waaronder het “kweken en telen van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en 
boomgaarden)"(43.14.2 sub a). 
Cliënt is van mening dat ten onrechte de hoofdfunctie van het gebied is gewijzigd. 
Hetgeen staat haaks op het consoliderende karakter van de 
ontwerpbeheersverordening. Bovendien resulteert in de wijziging (incl. nadere 
gebiedsaanduiding) in een strijdig gebruik van de bestaande situatie (zie ook 
volgend punt, 2), terwijl deze planologisch legaal aanwezig is op het moment van 
schrijven. Cliënt verzoekt dan ook de hoofdfunctie 'Agrarisch' toe te kennen, zoals 
dit ook in 2002 het geval was. Tevens verzoekt cliënt kritisch naar de meerwaarde 
van de nadere gebiedsaanduiding 'overige zone - openheid en reliëf' te kijken. De 
hieruit voortvloeiende omgevingsvergunning-plicht staat haaks op het feitelijk 
gebruik van de gronden in het gebied en zorgt voor onnodige regeldruk. 
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In het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ welke eerder door de gemeenteraad is 

vastgesteld, zijn de gronden in kwestie bestemd als ‘Agrarisch met waarden’ met de 

aanduiding ‘overige zone – openheid’. Eén en ander vloeit voor uit een landschap analyse. 

Daarbij is geconstateerd dat de gronden zich bevinden binnen het Essenlandschap:  

“Aan de noordzijde van Wehl liggen nog gave, bolliggende en open essen, die bijzonder 

goed herkenbaar zijn. Veelvoorkomende bedreigingen voor de essen zijn bebouwing op 

de es, niet passend grondgebruik, zoals kwekerijen, het egaliseren of slechten van 

steilranden en grootschalige bebouwing in het kleinschalige landschap.” 

 

 

De bestemming zoals eerder was opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 
2012’ is dan ook gehandhaafd als hoofdfunctie. De aanduiding ‘overige zone – openheid 
en reliëf’ staat fruitteelt inderdaad niet in de weg. Wel is zoals de briefschrijver schrijft 
voor de aanleg hiervan een omgevingsvergunning vereist.  
 

15-2. Onderhavig perceel heeft de functieaanduiding 'niet grondgebonden’. Artikel 4.1 
sub a, tweede lid regelt dat niet-grondgebonden veehouderijbedrijven, uitsluitend 
zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'niet grondgebonden'. 
Artikel 1.92 (begripsbepaling) omschrijft een 'niet-grondgebonden 
veehouderijbedrijf’ als “agrarisch bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op veehouderij 
waarvan het voer voor de landbouwhuisdieren voor het grootste gedeelte niet 
geteeld wordt op de gronden die in de nabijheid van het agrarisch bouwperceel zijn 
gelegen en waarop de veehouderij rechten heeft". 
De lijn van de hoofdfunctieomschrijving volgende, lijkt het alsof alleen een intensief 
bedrijf op onderhavige locatie wordt toegestaan (het koppelwoord 'alsmede' 
ontbreekt namelijk tussen sub a, lid 1 en sub a, lid 2). 
Cliënt verzoekt de functieaanduiding 'niet grondgebonden' te verwijderen als 
nadere aanduiding. Er worden geen intensieve landbouwhuisdieren (meer) 
gehouden. Een urgentere constatering is dat de nadere aanduiding 'tuinbouw' 
ontbreekt, evenals de begripsomschrijving hiervan. Echter is het zeer voor de hand 
liggend dat onderhavig bedrijf, als biologisch tuinbouwbedrijf zijnde, deze functie 
toegewezen krijgt (zie ook artikel 4.1, sub t). Ook is het niet helder hoe het begrip 
'tuinbouw' en 'kwekerij' zich tot elkaar verhouden. 
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Alleen ter plaatse van de functieaanduiding ‘niet-grondgebonden’ is een niet 
grondgebonden veehouderij toegestaan. Grondgebonden bedrijven zijn toegestaan op 
alle gronden met de hoofdfunctie ‘Agrarisch’. Hieronder wordt tevens begrepen een 
tuinbouwbedrijf.  
Onder een grondgebonden agrarisch bedrijf wordt verstaan: ‘een agrarisch bedrijf waarbij 
de bedrijfsvoering geheel of nagenoeg geheel afhankelijk is van de grond als agrarisch 
productiemiddel, waaronder een grondgebonden veehouderijbedrijf (artikel 1.63 van de 
regels). Ook een (biologisch) tuinbouwbedrijf is geheel of nagenoeg geheel afhankelijk 
van de grond voor zijn productie. Voor containerteelt kan dit anders liggen, wat veelal 
aan de orde is bij een groenbedrijf, glastuinbouwbedrijf en kwekerij voor sierteelt, maar 
daar is hier geen sprake van. Een biologische tuinbouwbedrijf is binnen de regels van de 
beheersverordening wel toegestaan. 
 
De functieaanduiding ‘niet grondgebonden’ is van de verordeningskaart bij deze locatie 
verwijderd.  
 

15-3. Op grond van artikel 42.6 (maar ook in artikel 3.2.7) zijn o.a. tunnelkassen 
uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. Vervolgens wordt in artikel 4.4.1 (maar 
ook in artikel 3.4.1) geregeld dat mestopslag, trainingsmolens en kuilvoerplaten 
onder voorwaarden ook buiten het bouwvlak mogen worden gerealiseerd. 
Tunnelkassen ontbreken in deze opsomming waardoor het niet mogelijk is deze 
buiten het bouwvlak te plaatsen. Dit door vertaald naar de praktijksituatie van 
cliënt: op basis van een gewasrotatieplan wat jaarlijks rouleert over de gronden 
wordt na gelang ook tijdelijk een tunnelkas geplaatst om de groei 'vroege' groenten 
en fruit te bevorderen. Stel dat tunnelkassen alsnog in artikel 4.4.1 worden 
opgenomen dan betekent dit dat cliënt elk jaar een nieuwe omgevingsvergunning 
moet aanvragen omdat de plek hiervan rouleert. Cliënt kan zich niet voorstellen dat 
uw gemeente deze uitwerking heeft beoogd met de planregels. Bovendien levert 
het onnodige regeldruk op. 
Resumé, cliënt verzoekt in de planregels dusdanig aan te passen dat tijdelijke teelt-
ondersteunende maatregelen, zoals tunnelkassen, zonder omgevingsvergunning 
buiten het bouwvlak geplaatst mogen worden. 

 

Aan het verzoek kan niet tegemoet gekomen worden. In de beheersverordening zal de 

regeling gehandhaafd blijven, zoals dat ook in het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ 

was opgenomen. Een wijziging hiervan zal eerst moeten worden beoordeeld op mogelijk 

negatieve effecten op de omgeving en/of het niet in strijd is met ruimtelijke wet- en 

regelgeving. Hiervoor dient een afzonderlijke ruimtelijke procedure doorlopen te worden. 

Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. 

Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor 

meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen.  

 

15-4. De bedrijfswoning van cliënt heeft de functieaanduiding 'cultuurhistorische 
waarden' toegekend gekregen. Deze aanduiding is toegevoegd, op grond van de 
vigerende plannen heeft de woning geen nadere aanduiding (c), welke staat voor 
'cultuurhistorisch waardevolle bebouwing'. De aanduiding brengt de nodige 
beperkingen met zich mee, geregeld in artikel 4.8 (gebouw mag niet zondermeer 
worden gewijzigd/gesloopt). In de toelichting op het plan wordt niet beschreven 
waarom aan objecten deze functieaanduiding is toegekend. In de bijlage bij de 
planregels is ook geen overzicht opgenomen waarin de aanduiding wordt 
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verantwoord. Gezien het voorstaande verzoekt cliënt dan ook de functieaanduiding 
'cultuurhistorische waarden' van de bedrijfswoning te verwijderen. 

 

De aanduiding ‘ch’ of ‘chw’ was reeds opgenomen in het vernietigde bestemmingsplan 

‘Buitengebied - 2012’ en vloeit voort uit de rapportage ‘Inventarisatie cultuurhistorische 

waarden bebouwing landelijk gebied’ Gemeente Doetinchem d.d. februari 2011. Na 

vaststelling door de gemeenteraad maakt deze rapportage ook deel uit van de 

beheersverordening.  

Het doel van de functieaanduiding is om de aanwezige cultuurhistorische waarden te 

beschermen. Hier is in de regels een omgevingsvergunning voor het slopen van een 

bouwwerk aan gekoppeld. Bij een sloopactiviteit zal worden beoordeeld of er sprake is 

van aantasting van deze cultuurhistorische waarden. Tevens zal worden beoordeeld of 

instandhouding van het bouwwerk op basis van technische en economische overwegingen 

redelijkerwijs kan worden verlangd. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 15: 

• De functieaanduiding ‘niet grondgebonden’ is voor dit perceel van de 
verordeningskaart verwijderd; 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 16. (1611850) 
  

16-1. Voor de beheersverordening wordt geen passende beoordeling in de zin van de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd. Blijkens de jurisprudentie kan van een passende 
beoordeling worden afgezien wanneer voor de gebruiksmogelijkheden wordt 
aangesloten bij de feitelijke en planologisch toegestane situatie voorafgaand aan de 
vaststelling van het plan of in dit geval de beheersverordening - in andere 
bewoordingen - de planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van 
de beheersverordening, echter alleen voor zover deze op dat moment ook feitelijk 
wordt benut. Zie uitspraak ECLl:NL:RVS:2020:684, r.o. 23.6. 
Dat wordt voor de locatie Varsseveldseweg 255 echter niet gedaan. Er wordt 
namelijk een agrarisch bouwvlak rondom de bestaande stallen getrokken. Het 
bouwvlak wordt zodoende weliswaar om de feitelijk bestaande situatie getrokken, 
maar dat is niet de planologisch legale situatie. Alle eerdere bestemmingsplannen 
waarvoor een dergelijk bouwvlak is opgenomen, zijn immers vernietigd (zie 
uitspraken 201104811/1, 201308949/1 en3 201600392/1). Het bouwvlak in de 
ontwerpbeheersverordening wijkt ook af van de toelichting in § 3.4.2,1 (in § 3.4.2.2, 
die betrekking heeft op de hier aan de orde zijnde bestemming Agrarisch met 
waarden, wordt wat dit betreft terugverwezen naar § 3.4.2.1). In die toelichting 
staat dat de bouwvlakken uit de vigerende bestemmingsplannen zijn overgenomen 
op de plankaart. Dat is hier dus niet het geval. Het bouwvlak uit het vigerende 
bestemmingsplan is namelijk als volgt: bouwvlak o.b.v. Bestemmingsplan 
Buitengebied 2000. 
En nu staat er op de plankaart een sterk afwijkend bouwvlak, als volgt: bouwvlak 
volgens plankaart bij ontwerpbeheersverordening. 
Er is voor deze situatie nooit een ruimtelijke toets uitgevoerd, die stand heeft 
gehouden. De ruimtelijke aanvaardbaarheid is dus nooit gebleken. Er heeft ook 
nimmer een passende beoordeling plaatsgevonden voor deze situatie, hoewel het 
hier evident gaat om een activiteit (het houden van dieren) die stikstofdepositie 
veroorzaakt op Natura2000-gebieden. Er is dus geen sprake van een planologisch 
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legale situatie. 
Zoals hierboven is aangegeven, is het echter juist wel de planologisch legale situatie 
die het uitgangspunt moet zijn volgens de Wet Natuurbescherming voor een plan 
als het onderhavige. 
Het is dus niet juist om deze situatie in de beheersverordening op te nemen. Zeker is 
het in strijd met art. 2.7 lid 1 en 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming om de 
beheersverordening in de huidige vorm, met opname van dit bouwvlak voor 
Varsseveldseweg 255, vast te stellen zonder passende beoordeling. Ook is de figuur 
van een beheersverordening, waar geen bezwaar en beroep tegen open staat, 
hiervoor ongeschikt. De bepalingen in de Wet Natuurbescherming dienen immers 
ter omzetting van de bepaling in art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn, dat voorschrijft dat voor 
elk plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 
Natura2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, een passende 
beoordeling gemaakt moet worden van de gevolgen voor het gebied en dat slechts 
toestemming voor het plan kan worden verleend nadat de zekerheid is verkregen 
dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aan tasten en 
nadat in voorkomend geval inspraakmogelijkheden zijn geboden. 
Als u de beheersverordening toch vaststelt, mét dit bouwvlak, maar zonder passende 
beoordeling, dan handelt u in strijd met de Wet Natuurbescherming en zal de 
verordening onverbindend zijn wegens strijd met hogere regelgeving. Uiteraard 
moet deze onduidelijke en onwenselijke situatie worden voorkomen. 

 

Er is sprake van een bestaande bedrijfssituatie waarvoor vergunningen onherroepelijk zijn. 

Die vergunningen zijn verleend op basis van een toen in werking zijnde wijzigingsplan 

(Buitengebied 2000 herziening 2002 23e wijziging (Varsseveldseweg 255)). De bestaande 

stikstofsituatie is in de beheersverordening vastgelegd (artikel 4.5.2 Strijdig gebruik 

stikstofdepositie). In de begripsbepalingen is in artikel 1.30 omschreven wat onder de 

bestaande stikstofdepositie wordt verstaan. Voor de locatie Varsseveldseweg 255 is een 

Natuurbeschermingswetvergunning verleend. De bedrijfsvoering mag niet afwijken ten 

opzichte van wat in deze vergunning maximaal is opgenomen. Hiermee wordt 

gewaarborgd dat er ieder afwijkend gebruik ten opzichte van de vergunning, als strijdig 

met de beheersverordening en de Wet natuurbescherming wordt geacht.  

Ook de omgevingsvergunningen (bouw en milieu) zijn onherroepelijk (onder meer een 

reguliere omgevingsvergunning voor de bouw van een vleesvarkensstal, nr. 2007.1002 d.d. 

28 juli 2012), welke gerespecteerd en meegenomen dienen te worden bij het vaststellen 

van de beheersverordening. 

Naar de mening van de gemeente is zo de feitelijk bestaande situatie vastgelegd, zoals 

deze in omgevingsvergunningen en de Natuurbeschermingswetvergunning onherroepelijk 

is vastgelegd. Een passende beoordeling is daarom niet nodig. En is ook geen sprake van 

een onverbindend besluit wegens strijd met hogere regelgeving. 

 

16-2. Daarnaast wordt in planregels art. 3.2.2 sub c en art. 4.2.2 sub c bouwen ten 
behoeve van mest/co-vergisting toegestaan. Ook dit is een activiteit waarbij stikstof 
kan vrijkomen en die niet in de beheersverordening mag worden toegestaan zonder 
passende beoordeling. En in planregels art. 3.4.1 en 4.4.1 worden 
afwijkingsmogelijkheden aangeboden ten behoeve van bouw van mestopslagen. 
Ook dat is een activiteit die stikstofemissie kan veroorzaken en waarvoor een 
passende beoordeling moet worden uitgevoerd, voordat in een plan deze 
activiteiten worden toegestaan. Planregel art. 4.5.3 is onduidelijk. Kennelijk is 
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bedoeld te verbieden dat bij niet grondgebonden bedrijven wordt uitgebreid met 
een andere diercategorie. Onduidelijk is echter of uitgebreid mag worden met 
melkrundvee. 

 

Op grond van de eerder genoemde bepaling (4.5.2 Strijdig gebruik stikstofdepositie) kan 

er geen sprake zijn van een toename van de bestaande stikstofdepositie. Mocht volgens de 

Wet natuurbescherming, een mest/co-vergisting installatie leiden tot toename van de 

stikstofdepositie, dan zal deze niet op grond van de beheersverordening kunnen en 

mogen worden gerealiseerd. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 16: 

• Geen. 
 

 

Reactie 17. (1611883) 
  

De woning is niet geïsoleerd en gemoderniseerd, omdat mijn (klein) kinderen hier wel 

mogelijkheden in zien, willen we hier (mogelijk) uitvoering aan gaan geven. Ze willen 

helpen met de plannen en investering en dan kan ik hier met een van de kinderen naast 

mij blijven wonen. Natuurlijk willen ze dan wel meer privacy dan dat wij in het verleden 

met twee huishoudens hebben gehad. 

Zover mijn kennis strekt is er altijd een dubbele bewoonbaarheid op mijn perceel/woning 

geweest. En daarbij ook mogelijk geweest. We hebben hier ook altijd met twee 

huishoudens gewoond totdat er mensen kwamen te overlijden. In het vigerend 

bestemmingsplan staat mijn woning ook als zodanig aangemerkt. In de 

beheersverordening staat dat echter niet meer omschreven? Dubbele bewoning, dus de 

mogelijkheid voor bewoning door twee huishoudens mis ik in de ontwerp-

beheersverordening. 

Graag zou ik dan ook in de beheersverordening willen zien dat dubbele bewoning 

mogelijk blijft en als zodanig omschreven wordt. Zodat we de benodigde aanpassingen 

kunnen gaan realiseren. 

  

De aanduiding ‘dubbel bewoonde woning’ zoals opgenomen was in het bestemmingsplan 

‘Zelhem Buitengebied herziening 2-1988’ wordt niet meer gehanteerd. Daarnaast wil de 

aanduiding ‘dubbel bewoonde woning’ in dit plan niet zeggen dat ter plekke een tweede 

woning mag of kan worden gerealiseerd. Ook in het vernietigde bestemmingsplan 

‘Buitengebied - 2012’ was de woning Zelhemseweg 23 bestemd voor 1 woning. Dit is in de 

beheersverordening overgenomen. 

 

Als briefschrijver in aanmerking wil komen voor een gesplitste of extra woning dan zal dit 

plan moeten worden getoetst aan de in december 2020 door de gemeenteraad 

vastgestelde notitie ‘Wonen landelijk gebied’. De betreffende notitie is onder meer te 

vinden op de website van de gemeente Doetinchem. Een verzoek kan via het 
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Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 17: 

• Geen. 
 

 

Reactie 18. (1611886) 
  

Op deze percelen rust een agrarische bestemming. Wij missen echter de bestemming: 

Industrie. Deze bestemming rust op de schuur waar de werkplaats in is gevestigd. Deze 

bestemming zouden wij ook in de beheersverordening vermeld willen zien. 

In alle voorgaande bestemmingsplannen is voor het perceel een agrarische bestemming 

opgenomen en om die redenen is er in de beheersverordening ook een agrarische 

hoofdfunctie opgenomen. Een omvorming naar een andere hoofdfunctie zal moeten 

voldoen aan het functiewijzigingsbeleid van de gemeente. Voor nadere informatie kan 

men zich in eerste instantie richten tot het loket bouwen en wonen van de gemeente. De 

medewerkers kunnen initiatiefnemers informeren over de mogelijkheden. 

Als briefschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient dit in een afzonderlijke procedure 

te worden beoordeeld. Daarbij is er binnen het perceel sprake van gedeeld eigendom. De 

betreffende eigenaren kunnen met een gezamenlijk, ruimtelijk onderbouwd verzoek 

komen om de hoofdfunctie van het perceel te wijzigen. Een verzoek kan via het 

Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 18: 

• Geen. 
 

Reactie 19. (1611961) 
  

Bij het ontwerp voor de beheersverordening zijn een aantal documenten als bijlage 

opgenomen waaronder het document 'Landelijk gebied - 2020 Bijlagen bij de toelichting' 

waarin de geldende bestemmingsplannen staan opgesomd. De naam van het geldende 

bestemmingsplan dat vermeld staat onder nummer 15 (Steverinkstraat 39 - 2009) vormt de 

basis voor de verkeerde informatie en bevat tevens de informatie van de verkeerde 

gegevens die bij onze kavel staan genoteerd. 

Als we het betreffende document zoeken op de website van de gemeente Doetinchem 

staat er de tekst 'Steverinkstraat bij 39 - 2009'. Dit document bevat de bouwaanvraag van 

onze huidige buren voor een nieuw te bouwen woning aan de Steverinkstraat 37 te 

Gaanderen. Zij hebben deze aanvraag echter gedaan toen ze woonachtig waren op het 

adres waar wij nu wonen. Dit betekent dat de informatie in dit bestemmingsplan niet slaat 

op onze kavel maar op het adres van onze buren, Steverinkstraat 37, 7011 JN te 
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Gaanderen. Als we de link van de site volgen, komen we uit bij het bestemmingsplan. Hier 

staat in het vaststellingsbesluit dat er vergunning verleend is voor het bouwen van een 

woning op Steverinkstraat 39. Deze woning heeft echter adres Steverinkstraat 37 

gekregen dus de informatie in dit bouwplan slaat ook op dat adres. Door daarnaast het 

woord ‘bij’ uit de documentnaam te verwijderen, krijgt het document een andere 

betekenis waardoor informatie van deze bouwaanvraag onterecht op ons perceel is 

bijgeschreven. 

 

De informatie die onterecht bij onze kavel staat genoteerd is: 

1. Maatvoering: maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) = 4,8m; 4,8m; 

2. Maatvoering: maximum oppervlakte bijgebouwen (m²) = 75m²; 

3. Maatvoering: maximum volume (m3) = 347 m3. 

De nummers 2 en 3 zijn terug te vinden in de toelichting van de bouwplannen voor 

Steverinkstraat 37 in hoofdstuk 2.4 Slooprechten en bouwkader. 

Nummer 1 staat op de plankaart als op te maken is uit de Nota van inspraak, punt H welke 

opgenomen is onder 'Bijlagen bij toelichting'. Wij hopen u hiermee voldoende informatie 

te hebben verschaft om de betreffende gegevens in het definitieve besluit te verplaatsen 

van Steverinkstraat 39 naar Steverinkstraat 37. 

De constatering is juist. Alle aanduidingen die in het ontwerp beheersverordening op 

Steverinkstraat 39 liggen, horen op Steverinkstraat 37 te liggen. De situatie zal worden 

aangepast.  

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 19: 

• De betreffende aanduidingen die in de ontwerpbeheersverordening op het perceel 
Steverinkstraat 39 liggen worden verplaatst naar het perceel Steverinkstraat 37. Het 
gaat om de maatvoeringaanduidingen ‘maximum hoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m) = 4,8 m; 4,8 m’, ‘maximum oppervlakte bijgebouwen (m²) = 75 m²’ 
en ‘maximum volume (m3) = 347 m3’. 

 

Reactie 20. (1612113) 
  

20-1. In het nieuwe plan staat dit adres vermeld als (overige zone – openheid).  
Maar in het nu geldende bestemmingsplan buitgebied 2002 is dit (ALN) gebied, 
Agrarisch gebied met Landschaps - en natuurwaarden. Dat houdt in dat ook het 
reliëf van de bodem beschermd moet worden. Dit geldt ook voor de naast gelegen 
percelen nummer 5 nummer 3 & 1. Ook kunnen wij niets terug vinden over de 
bestemming van het gebied zoals bij ons nummer 7 (woonbestemming). En nog veel 
belangrijker de bestemming van nummer 5, dat is nu namelijk een gedeelte 
recreatie (R4) en een gedeelte uitloopgebied op (ALN) gebied voor het plaatsen van 
extra caravans. Ook staat in het bestemmingsplan buitengebied 2002 niets vermeld 
over intensieve dag recreatie op koningsweg nr. 5, dat wordt wel vermeld in het 
nieuwe plan, dit is niet juist! De bestaande situatie is namelijk Extensieve 
dagrecreatie. 
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Koningsweg 5 

Op de locatie Koningsweg 5 te Wehl is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. In de 

beheersverordening mogen geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. Voor de 

locatie Koningsweg 5 zal naar verwachting een afzonderlijke ruimtelijke procedure 

worden doorlopen. Deze locatie is om die reden niet meer opgenomen in de 

beheersverordening. In deze reactie is dan ook niet ingegaan op de opmerkingen die 

betrekking hebben op Koningsweg 5. 

 

Koningsweg 7 

Voor de locatie Koningsweg 7 is de hoofdfunctie ‘Wonen’ opgenomen. Daarnaast is ook 

een dubbelhoofdfunctie voor archeologie en de gebiedsaanduiding: ‘overige zone – 

openheid’ opgenomen. Dit is overeenkomstig het bestaande gebruik (wonen) en 

inventarisatie (archeologie en landschap).  

Ten zuiden van het perceel geldt de hoofdfunctie ‘Verkeer’. De aansluitende agrarische 

gronden beschikken over de hoofdfunctie ‘Agrarisch met waarden’. Er zijn gronden 

binnen het plangebied van de beheersverordening die van de aanduiding ‘overige zone – 

reliëf’ en 'overige zone - openheid en reliëf' zijn voorzien. Er bevinden zich in de 

omgeving van de Koningsweg geen landschapselementen die met de aanduiding reliëf 

moeten worden beschermd. Voor openheid is dit wel aan de orde en om die reden is deze 

aanduiding wel opgenomen.  

Genoemde functies en aanduidingen zijn dus in de beheersverordening opgenomen. 

Wellicht is de onduidelijkheid ontstaan vanwege het raadplegen van de pdf-kaarten. Om 

de kaarten leesbaar te houden, zijn de ‘hoofdfuncties’ en ‘aanduidingen’ op afzonderlijke 

pdf-kaarten geprojecteerd. Deze dienen integraal te worden gelezen. 

 

20-2. Ook wordt er gezegd dat gebouwen geen gebouwen zijnde de hoogte 3,5 meter 
bedragen ook dit is niet juist tegenover het geldende bestemmingsplan daar wordt 
namelijk gezegd 2 meter. 

 

In de beheersverordening is in artikel 21.2.7 het volgende opgenomen; 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels: 

a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen; 
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van 

1. erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevel, 
maximaal 2 m bedragen; 

2. in afwijking van het bepaalde onder 1 mag de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen, indien bij een woning de aanduiding 'gevellijn' is 
opgenomen, 2 m bedragen op ten minste 1 m achter (het verlengde van) 
de in de gevellijn gesitueerde gevel van de woning; 

3. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen; 
4. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m 

bedragen; 
5. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen. 

De hoogte van 3,5 meter geldt voor speeltoestellen en tuinmeubilair. Deze hoogte is in 

principe overal voor deze bouwwerken in de gemeente Doetinchem toegestaan.  
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20-3. Wij willen in dit mooie bosrijke gebied onze (ALN) waarden blijven behouden, om 
de natuur te beschermen. En niet te vergeten de ecologische doorgang te 
beschermen gelegen naast de Koningsweg. En geen pretpark naast de deur! met 
alle negatieve gevolgen. Het nieuwe plan Beheersverordening Landelijk gebied 2020 
is na onze mening zodanig opgesteld dat Teamgamez er de voordelen van plukt en 
nog verdere uitbereiding mogelijk maakt. 

 

Zie reactie onder 20-1. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 20: 

• Geen. 
 

N.B. De locatie Koningsweg 5 is buiten het verordeningsgebied gehouden, vanwege de 

lopende ontwikkeling en de procedures die daarvoor lopen en nog moeten gaan lopen. 

 

Reactie 21. (1612132) 
  

21-1. Specificatie ontwerp beheersverordening.  
In artikel 3.5 zijn diverse gebruiksregels opgenomen. Namens initiatiefnemer vragen 
wij u: Op welke wijze wordt artikel 3.5.3. specifiek gebruikt en toegepast? En wat 
voor een gevolgen heeft deze regeling voor bestaande veehouderijen? Cliënt houdt 
varkens: kan hij op grond van deze regeling nog wel wisselen in diercategorieën 
binnen de hoofdcategorie varkens? En is het bijvoorbeeld op grond van deze 
regeling niet toegestaan om een andere hoofdcategorie te gaan houden? 

 

De beheersverordening biedt beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. In de Regeling 

ammoniak en veehouderij worden de volgende hoofdcategorieën onderscheiden: 

 Hoofdcategorie A: Rundvee;  

 Hoofdcategorie B: Schapen;  

 Hoofdcategorie C: Geiten;  

 Hoofdcategorie D: Varkens;  

 Hoofdcategorie E: Kippen;  

 Hoofdcategorie F: Kalkoenen;  

 Hoofdcategorie G: Eenden;  

 Hoofdcategorie H: Pelsdieren;  

 Hoofdcategorie I: Konijnen;  

 Hoofdcategorie J: Parelhoenders;  

 Hoofdcategorie K: Paarden;  

 Hoofdcategorie L: Struisvogels;  
In de ontwerpbeheersverordening was nog opgenomen dat niet mocht worden uitgebreid 

met een andere hoofdcategorie. Bij nadere bestudering is deze bepaling zodanig 

gewijzigd, dat een omschakeling naar een andere hoofdcategorie mogelijk is onder de 

voorwaarde dat de achtergrondgeurbelasting niet toeneemt. Daarnaast blijft ook artikel 

3.5.2 van toepassing. Conform dit artikel mag een omschakeling naar een andere 

categorie dieren niet leiden tot een toename van stikstofdepositie. Een dergelijke 

wisseling moet ook met een omgevingsvergunning (milieu) worden aangevraagd. Hierbij 
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vindt ook een toetsing plaats of de omwisseling/uitbreiding niet strijdig is met andere 

milieunormen zoals bijvoorbeeld geur of geluid. 

 

21-2. Tot slot, welke van de twee verbeeldingsvarianten zijn leidend in het raadplegen 
van de online verbeelding behorende bij de beheersverordening? Aangezien er een 
contradictie zit tussen de gepresenteerde verbeelding via de Webapp-viewer van de 
gemeente Doetinchem en de gepresenteerde verbeelding op 
www.ruimtelijkeplannen.nl voor wat betreft de situering van het bouwvlak aan de 
zuidzijde van de bebouwing. Op basis van www.ruimtelijkeplannen.nl is de 
bebouwing namelijk deels niet gelegen binnen het bouwvlak. Mocht deze laatste 
verbeelding leidend zijn, dan vragen we u de bebouwing alsnog binnen het 
bouwvlak te brengen. 

 

De lijnen die zichtbaar zijn in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de lijnen van 

een eerdere ruimtelijke procedure ‘Wehl Buitengebied 2002, 8e wijziging - 

Doesburgseweg 40’. Deze situatie is in een later stadium alsnog op deze website geplaatst. 

Daarmee is er sprake van een afwijkende situering op deze website. De kaarten die 

onderdeel uitmaken van de beheersverordening en te vinden zijn onder het kopje 

‘documenten’ zijn wel identiek aan elkaar. Op deze kaarten bevinden de gebouwen zich 

wel binnen het bouwvlak. 

21-3. Verzoek: verduidelijken reikwijdte artikel 3.5.3 en bouwvlak 
Wij verzoeken u de reikwijdte van artikel 3.5.3. te verduidelijken en aan te geven 
welke verbeelding leidend is. Mocht dit de verbeelding van 
www.ruimtelijkeplannen.nl zijn, dan vragen wij u de bestaande bebouwing binnen 
het bouwvlak te brengen. 

 

Zie hiervoor de beantwoording onder 21-1 en 21-2. 

 

21-4. Bouwvlakverandering. In het ontwerp is ter plaatse een bouwvlak ingetekend (op 
basis van de Webappviewer) dat aan de zuidzijde strak langs de bestaande 
bebouwing ligt en aan de westzijde ruimte voor nieuwe bebouwing biedt. Cliënt 
waardeert deze ontwikkelingsruimte, maar ziet het bouwvlak met het oog op de 
meest doelmatige aansluiting bij de bestaande varkenshouderij graag van vorm 
veranderd.  
Met het oog op de meest doelmatige bedrijfsontwikkelingen is het gewenst om de 
ruimte aan de westzijde te verplaatsen naar de noordkant. Als bijlage 2 is daartoe 
een voorstel voor een bouwvlakverandering opgenomen, waarbij 1.180 m² van de 
westzijde verplaatst wordt naar twee vlakken aan de noordzijde van de reeds 
bestaande bedrijfsbebouwing, namelijk 780 m² en 135 m². Per saldo is dit een 
afname van het bouwvlak oppervlak. Omdat de omvang van de varkenshouderij 
beperkt wordt middels het stikstofplafond uit het ontwerp én nieuwe bouwplannen 
dienen te voldoen aan de geldende milieuwetgeving, is de gevraagde 
bouwvlakverandering ruimtelijk en milieu hygiënisch inpasbaar. Indien gewenst is 
cliënt bereid om een nadere onderbouwing daarvan aan te leveren. 
Verzoek: bouwvlak overeenkomstig voorstel aanpassen 

 

Deze gevraagde nieuwe ontwikkeling kan niet worden meegenomen in de 

beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’. In een beheersverordening kunnen namelijk 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die kunnen leiden tot 

milieueffecten op de omgeving. Daarbij dient een zorgvuldige toetsing aan wet- en 

regelgeving plaats te vinden. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden, zoals erfbebouwing of 

dakopbouwen overeenkomstig eerder vastgestelde bestemmingsplan mogen wel worden 

opgenomen in een beheersverordening. Dat is dan ook gebeurd. 

Overigens betekent dit niet dat de gemeente niet kan of zou willen meewerken aan de 

gevraagde ontwikkeling. Er moet hiervoor een afzonderlijke planologische procedure 

doorlopen worden, waarin een concrete beoordeling en toetsing plaatsvindt. 

Hiervoor kan men zich in eerste instantie richten tot het loket bouwen en wonen van de 

gemeente. De medewerkers kunnen initiatiefnemers informeren over de mogelijkheden. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 21: 

• De bepaling met betrekking tot ‘strijdige gebruik veebezetting’ wordt aangepast. 
 

Reactie 22. (1612143) 
  

We hebben via de opgegeven weg de bestemming gecontroleerd en deze staat 

momenteel op Wonen. We merken op dat deze Wonen-1 zou moeten zijn: Wonen met 

praktijkruimte. 

De hoofdfunctie ‘Wonen-1’ is voorbestemd voor een specifieke situatie, die afwijkt van de 

standaardregeling. 

Een praktijkruimte is in de beheersverordening al ‘bij recht’ toegestaan. Dat is in de regels 

van de beheersverordening bepaald in artikel 21.1.f. ‘aan huis gebonden beroepen en 

bedrijven in en of bij de woning’. In artikel 21.5.1. ‘Specifieke gebruiksregels staan de 

voorwaarden opgesomd waaraan (de praktijk van) een aan huis gebonden beroep of 

bedrijf met voldoen’ 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 22: 

• Geen. 
 

Reactie 23. (1612189) 
  

23-1. In de huidige situatie (en zo is het al sinds wij de woning hebben gekocht in 2015) 
staat onze plattelandswoning (plw) kadastraal geregistreerd object 1875, gekoppeld 
aan het bedrijf gevestigd aan de Smidstraat 1. 
In het ontwerp-beheers-verordening "Landelijk gebied-2020", staan de 
aanduidingen van de plattelandswoning (plw) en het koppelteken van deze 
plattelandswoning, gekoppeld vanaf kadastraal object 1874 (het bijgebouw) in 
plaats van kadastraal object 1875 (de plattelandswoning). Dit klopt niet ten opzichte 
van de vorige plannen en is ook in strijd met de huidige situatie. 

 

De percelen in kwestie vormen planologisch één geheel, waardoor op de kaart sprake is 

van één agrarisch bouwvlak.  
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Het deel van briefschrijver is qua eigendom afgesplitst van het agrarisch bedrijf Smidstraat 

1, maar wordt in het kader van de beheersverordening beschouwd als behorend bij dit 

bedrijf. Daarom is dit hele deel voorzien van de aanduiding voor de plattelandswoning.  

Dit was overigens ook zo opgenomen in het vernietigde bestemmingsplan Buitengebied - 

2012. 

 

23-2. De aanduiding chw is veranderd naar ch. Ook deze aanduiding staat bij het 
verkeerde kadastrale object, de plattelandswoning. De aanduiding chw geldt voor 
het bijgebouw en moet dan naar 1865. 

 

Vermoedelijk is nummer 1865 een verschrijving. Dit perceel komt niet op deze locatie voor 

en wordt 1874 bedoeld. 

De aanduiding ‘cultuurhistorie’ (ch) was ook zo opgenomen in het vernietigde 

bestemmingsplan Buitengebied - 2012 en er toen en nu bewust zo opgelegd. Er is hier 

sprake van een cultuurhistorisch waardevol ensemble. Er is sprake van meer dan één 

gebouw op deze gronden die een waarde heeft vanuit de cultuurhistorie. Daarom is deze 

aanduiding op het hele bouwvlak in eigendom van briefschrijver opgenomen. Het 

onderzoek wat ten grondslag ligt aan het bepalen of sprake is cultuurhistorische waarden 

is overigens toegevoegd aan de regels. Zie het antwoord op reactie 15-4. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 23: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 24. (1612227) 
  

24-1. De schrijver heeft het verzoek om de woning te splitsen, aangezien deze voldoende 
groot is. 

 

In de beheersverordening worden geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen. 

Woningsplitsing wordt als nieuwe ontwikkeling gezien. Er komt immers een woning bij. 

De briefschrijver kan een verzoek doen op basis van het beleid dat door de gemeenteraad 

recentelijk is vastgesteld. Als briefschrijver in aanmerking wil komen voor een gesplitste of 

extra woning dan zal dit plan moeten worden getoetst aan de in december 2020 door de 

gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Wonen landelijk gebied’. De betreffende notitie is te 

vinden op de website van de gemeente Doetinchem. Een verzoek kan via het 

Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

24-2. Ook is briefschrijver van plan om de bestaande garage te vervangen door een 
grotere.  

 
Om te vernemen onder welke voorwaarden de bestaande garage kan worden vervangen 

door een grotere garage, kan briefschrijver in eerste instantie contact opnemen met het 
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loket bouwen en wonen van de gemeente. De medewerkers kunnen briefschrijver  

informeren over de mogelijkheden en de eventuele procedure(tijd) die daarmee is 

gemoeid. 

24-3. De plannen genoemd onder bij de vorige punten wil briefschrijver binnen redelijk 
tijdsbestek ten uitvoer brengen en wil onder de huidige omstandigheden een 
aanvraag doen. Men vraagt hoe dit verder kan gaan. 

 

Zie reactie onder 24-2. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 24: 

• Geen. 
 

Reactie 25. (1612240) 
 

25-1. Naar aanleiding van de brief van de Gemeente Doetinchem van 15-12-2020 inzake 
de ontwerp-beheersverordening melden wij dat het werkelijke gebruik van ons 
perceel dat onder de bestemming ‘Bedrijf’ valt op 3 punten afwijkt van de 
bestaande beheersverordening en wel als volgt: 
Bedrijf (kadastrale percelen Wehl M 1094/1097/1098/1100). Het perceel wordt 
gedeeltelijk gebruikt als bouwbedrijf en daarnaast als opslagruimte (SBI code 52109) 
en als groothandel overige consumentenartikelen (SBI code 464). 
Bedrijfswoning nr, 26A (kadastraal perceel Wehl M 1159) Deze woning is als sinds 33 
jaar niet meer in gebruik als bedrijfswoning. Sinds 1988 werd de woning bewoond 
door de weduwe van de oprichter/oud-eigenaar van het bedrijf. Na haar overlijden 
in 2012 is de woning bewoond door diverse personen. 
Bedrijfswoning nr, 26 (kadastrale percelen Wehl M 275/1158/1101/1095/1096). In 
deze woning is geen sprake van bedrijfsactiviteiten en wordt sinds 1983 bewoond 
als normale woning. Ook de bij de woning liggende gronden worden niet gebruikt 
voor bedrijfsactiviteiten. 

 

Als de woningen Broekhuizerstraat 26 en 26A de hoofdfunctie ‘wonen’ zouden moeten 

krijgen, is dat te beschouwen als een nieuwe ontwikkeling. Deze nieuwe ontwikkeling kan 

niet worden meegenomen in de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’. In een 

beheersverordening kunnen namelijk geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

worden gemaakt, mede vanwege het ontbreken van bezwaar en beroepsmogelijkheden. 

Een wijziging hiervan zal eerst moeten worden beoordeeld op mogelijk negatieve 

effecten op nabijgelegen functies en percelen. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij 

de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en 

kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden 

opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 25: 

• Geen. 
 

Reactie 26. (1612328) 
 

26-1. Sinds kort, 30 december 2020 zijn wij de eigenaar van Hogenslagweg 5 te 
Doetinchem. We hebben de woning met bijbehorend weiland gekocht met de 
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bestemming agrarisch met (landschappelijke) waarden. Nu lezen wij in deze 
beheersverordening wat anders. Het weiland is bestemd als Natuur terwijl het 
bestaand gebruik Agrarisch met (landschappelijke) waarden is. Hoewel het klopt dat 
wij aan de rand van het bos wonen, vinden wij het heel erg vreemd dat enkele 
percelen IN het bos hebben nog steeds de aanduiding Agrarisch met waarden 
hebben gehouden. 
We maken dan vervolgens ook bezwaar tegen de mogelijk hier uit volgende 
aanduidingen van natuur ontwikkelingsgebied en groene ontwikkelingszone. 
Bij de reactie zijn delen van de kaart weergegeven om te laten zien wat we 
bedoelen. 
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In 2009 heeft de toenmalige eigenaar een vrijstelling van het bestemmingsplan en een 

vergunning gekregen voor een functieverandering aan de Hogenslagweg 5. In de 

voormalige boerderij, nu Hogenslagweg 7 en 9, zijn daarmee twee woningen gerealiseerd. 

Als compensatie is met de toenmalige eigenaar afgesproken dat hij op een deel van zijn 

grond natuur zou gaan ontwikkelen. Deze grond heeft in de beheersverordening de 

functie ‘Natuur’ gekregen. In het provinciale Natuurbeheerplan heeft de grond de 

natuurwaarde ‘botanisch waardevol grasland’. 

Op dit perceel moet dus natuur aanwezig zijn binnen deze natuurwaarde en dit moet ook 

zo beheerd blijven. Het planologisch vastleggen is daarbij ook nodig.  

Dit houden we daarom ook zo in de beheersverordening. 
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26-2. Momenteel gebruiken we het weiland voor enkele biologische runderen. We zoeken 
aansluiting bij de stadsboerderij zodat we zelfvoorzienend kunnen worden en zelf 
kunnen voorzien in melk en vlees. 
Op basis hiervan hebben we bezwaar tegen de beheersverordening die ter inzage 
ligt en zouden we graag zien dat u de huidige situatie vastlegt als Agrarisch met 
waarden. 

 

Zie antwoord 26-1. Mogelijk dat op botanisch waardevol grasland wel enkele biologische 

runderen gehouden kunnen worden. Het is in ieder geval toegestaan om hobbymatig een 

aantal dieren bij een woning te houden.  

 

26-3. Tevens is de situatie van de schuren gewijzigd.  
Graag zouden we met u in gesprek gaan over dit alternatief en het gebruik van de 
schuur zodat er een beheersverordening vastgesteld wordt die past bij de huidige 
situatie. 

 

De gevraagde nieuwe ontwikkeling voor de bestaande bebouwing kan niet worden 

meegenomen in de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’. In een 

beheersverordening kunnen namelijk geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

worden gemaakt. 

Overigens betekent dit niet dat de gemeente niet kan of zou willen meewerken aan de 

gevraagde ontwikkeling. Er moet hiervoor een concreet, goed onderbouwd plan worden 

ingediend, waarna – ingeval van medewerking – een afzonderlijke planologische 

procedure doorlopen moet worden. 

Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. 

Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor 

meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 26: 

• Geen. 
 

Reactie 27. (1612339) 
  

27-1. De situatie dat het voorgestelde bestemmingsplan is vernietigd en dat nu tijdelijk 
een beheersverordening van toepassing is totdat het omgevingsplan gereed is voor 
ons bewoners lastig te begrijpen. 

 

Dit is in de brief aan alle bewoners van het landelijk gebied uitgelegd. Een 

beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. De Wet ruimtelijke 

ordening biedt deze keuze. Onder meer vanuit financiële overwegingen en de korte 

procedure heeft de gemeente gekozen voor een beheersverordening. De wetgeving gaat 

veranderen, waarna we voor het hele grondgebied een nieuw plan moeten opstellen, het 

omgevingsplan. De onderzoeken die daarvoor gedaan moeten worden, had de gemeente 

ook moeten doen als er een nieuw bestemmingsplan opgesteld zou zijn. Dan had de 
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gemeente dus dubbele onderzoekskosten moeten maken. Met de beheersverordening is 

dit niet nodig. 

 

27-2. In de brief wordt aan bewoners gevraagd naar de eigen situatie te kijken en met 
name of het huidige gebruik overeenkomt met de weergave in het omgevingsplan. 
Een aantal bewoners hebben dit gedaan maar stuiten toch op kaarten en codes die 
lastig te begrijpen zijn. 

 

Daarvoor was in de brief al aangegeven, dat men bij vragen contact met de gemeente kon 

opnemen. Het is voor de gemeente niet mogelijk om per adres specifiek in een brief aan te 

geven hoe het voor die situatie is. 

 

27-3. Nog complexer wordt het wanneer je naar de leefomgeving van onze buurt kijkt. 
Mede vanwege de aanleg van de Oostelijke randweg (compensatie) en andere 
ontwikkelingen en ambities zijn natuurontwikkelingsplannen voor de Zumpe 
ontwikkeld. 

 

Zie het antwoord bij 27-2. 

 

27-4. Vanwege de stikstofproblematiek (2019) is de uitvoering uitgesteld. Bewoners 
vragen zich af wanneer de uitvoering nu wel kan starten omdat in de brief wordt 
aangegeven dat voor grote veranderingen de beheersverordening meestal geen 
oplossing is en het omgevingsplan er nog lang niet is. 

 

De ontwikkeling van natuur voor de Zumpe is een project die niet in zijn geheel in de 

beheersverordening opgenomen kan worden. Het project is namelijk nog niet afgerond. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen niet mogelijk gemaakt worden in een 

beheersverordening. 

De percelen in dit gebied waarvan de natuur al ontwikkeld is, zijn wel met de 

hoofdfunctie ‘Natuur’ opgenomen in de beheersverordening. Daar waar de ontwikkeling 

nog niet afgerond is, is de agrarische hoofdfunctie nog behouden in de 

beheersverordening. Pas na realisatie zal dit in een plan verwerkt worden. Mogelijk is dit 

pas bij het omgevingsplan (nieuwe planvorm na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet) het geval. 

 

27-5. We willen voorstellen dat er een digitale bewonersbijeenkomst komt waarin het 
omgevingsplan en de voortgang van de natuurontwikkeling rondom de Zumpe 
worden belicht. Bewoners kunnen vervolgens gericht de afweging maken of ze 
willen reageren op de beheersverordening. 

 

In de planning voor de beheersverordening was helaas geen ruimte voor een bijeenkomst 

waar briefschrijver om vraagt. Zoals in de gemeentelijke brief en ook hierboven is 

aangegeven, is in de beheersverordening alleen de bestaande situatie vastgelegd.  
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 27: 

• Geen. 
 

 

Reactie 28. (1612351) 
  

28-1. Cliënt beschikt op de genoemde locatie over een agrarisch bedrijf in de vorm van 
een pluimveehouderij. Ten behoeve van deze pluimveehouderij zijn er binnen het 
perceel diverse bedrijfsgebouwen, voorzieningen en bouwwerken alsmede een 
bedrijfswoning aanwezig. Het bedrijf kent de laatste jaren een gezonde 
ontwikkeling en wenst deze ontwikkeling ook de komende jaren duurzaam als 
gezinsbedrijf voort te zetten. Een actuele luchtfoto van het bedrijf is in (de reactie) 
opgenomen. 
Opgenomen bestemmingen.  
De ontwerpbeheersverordening 'Landelijk gebied - 2020' bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting. Uit de verbeelding volgt dat 
aan het perceel de volgende bestemmingen zijn toegekend: Hoofdfunctie: 
Agrarisch, met bijbehorend bouwvlak; Functieaanduiding: niet grondgebonden 
(bouwvlak); Dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 3. 
Bouwvlak.  
Op 1 augustus 2018 is voor onderhavige veehouderij een omgevingsvergunning 
Wabo verleend (kenmerk 20180383/2018.11843) ten behoeve van het realiseren van 
een wintergarten aan de, noordelijk gelegen, stal. De omgevingsvergunning bestaat 
uit de activiteit 'bouwen' (art. 2.1 lid la Wabo) en 'handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening' (art. 2.1 lid 1c Wabo). De voor de uitbreiding noodzakelijke 
melding Activiteitenbesluit is op 6 juli 2018 onder nummer 18ZK001129 door de 
omgevingsdienst Achterhoek geaccepteerd. De wintergarten is inmiddels 
gerealiseerd en zichtbaar op de luchtfoto opgenomen. 
De toegekende vorm van het bouwvlak loopt langs de 'oorspronkelijke' gevel van de 
noordelijk gelegen stal. Hierdoor komt de wintergarten volledig buiten het 
bouwvlak te liggen wat in strijd is met artikel 3.2.2. sub a van de 
ontwerpbeheersverordening. Wellicht ten overvloede benoemen we dat in de 
webappviewer van BugelHajema een oudere luchtfoto als ondergrond is gebruikt 
waardoor de, inmiddels gerealiseerde wintergarten, hierop niet zichtbaar is. 
Namens cliënt verzoeken we het bouwvlak aan te passen, zodanig dat de 
planologische situatie overeenkomt met de feitelijk gerealiseerde 
milieutoestemming van respectievelijk 1 augustus 2018 en 6 juli 2018. In 
onderstaande afbeelding is het voorgestelde bouwvlak weergegeven. De zwarte pijl 
geeft de witte windveer van de wintergarten aan als indicator dat deze nu binnen 
het bouwvlak valt. 

 

Voor de wintergarten zijn de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en verleend. 

Daarnaast is geconstateerd dat de wintergarten is gerealiseerd. Het bouwvlak is aangepast 

in die zin dat de wintergarten ook in het bouwvlak is opgenomen. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 28: 

• Bouwvlak is zodanig aangepast dat de vergunde en gerealiseerde wintergarten 
daarbinnen komt te liggen. 

 

Reactie 29. (1612416) 
  

29-1. We wonen aan de Koningsweg 4 te Wehl en hebben te maken met een nieuwe 
bedrijfsvoering op het adres van de Koningsweg 5. Op deze locatie is het bedrijf 
TeamGamez gevestigd. Meerdere malen hebben wij en buurtbewoners contact 
opgenomen met de gemeente omtrent de omstreden bedrijfsvoering en klachten 
welke ontstaan uit het bedrijf en bezoekers hiervan. 
In een eerder gesprek met de gemeente is onze zorg uitgesproken. Hierin hebben 
we de gemeente ook herinnerd aan de uitspraak van de gemeente dat ze het 
Wehlse bos wil behoeden voor onrust door toekomstige economische en recreatieve 
activiteiten. Hierbij verwijs ik naar het Ontwerpend Onderzoek Wehl en Omgeving.  

 

De beheersverordening bevat ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied – 2012 

geen nieuwe ontwikkelingen. Dit is wettelijk niet toegestaan. Op de locatie Koningsweg 5 

te Wehl is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. In de beheersverordening kunnen geen 

nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. Voor de locatie Koningsweg 5 zal naar 

verwachting een afzonderlijke ruimtelijke procedure worden doorlopen. Deze locatie is 

om die reden niet meer opgenomen in de beheersverordening. In deze reactie is dan ook 

niet ingegaan op de opmerkingen die betrekking hebben op Koningsweg 5. 

Het Ontwerpend Onderzoek Wehl en Omgeving zal worden betrokken bij het opstellen 

van de omgevingsvisie en waar nodig het omgevingsplan. 

29-2. In het oude bestemmingsplan staat ongeveer de helft van het perceel aan de 
koningsweg 5 gemarkeerd als recreatie (R4) en dan in de zin van een ‘terrein voor 
stacaravans, met dien verstande dat recreatief verblijf…..is toegestaan’. In het 
huidige beheersverordening 2020 staat het volledige terrein onder de noemer 
recreatie (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘intensief’ en ‘bebouwing 
uitgesloten’). We vinden het opvallend dat bestemmingen in het buitengebied met 
name ongewijzigd blijven en voor dit adres bestemmingswijzigingen doorgevoerd 
zijn zonder hiervoor een vergunning aangevraagd te hebben en verleend te krijgen. 
Met name door onze ervaring met de huidige bedrijfsvoerder en onze ervaring van 
het gedrag van de bezoekers willen we met klem de gemeente verzoeken hierin 
actie te ondernemen. Zoals wij al meerdere malen hebben aangegeven, vinden wij 
dat het belang van een ondernemer vóór het leef-genot van bewoners en natuur 
wordt geplaatst. De gemeente geeft zelf aan dat het Wehlse bos juist een plek voor 
rust en ontspanning moet zijn. Met name in de ‘corona-periode’ kun je ‘meten’ hoe 
belangrijk het bos voor de bewoners van Wehl is. 

 

Zie antwoord 29-1. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 29: 

• Geen. 
 

N.B. De locatie Koningsweg 5 is buiten het verordeningsgebied gehouden, vanwege de 

lopende ontwikkeling en de procedures die daarvoor lopen en nog moeten gaan lopen. 

 

Reactie 30. (1612948) 
   

30-1. Op grond van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' 
volgt uit de verbeelding dat aan het perceel de volgende bestemming is toegekend: 
Bestemming: Agrarisch met bijbehorend bouwperceel. 
Op grond van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Buitengebied Doetinchem, 
2009' volgt uit de verbeelding dat aan het perceel de volgende bestemming is 
toegekend: Zonering streekplan: multifunctioneel gebied. 
Op grond van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' 
volgt uit de verbeelding dat aan het perceel de volgende bestemming is toegekend: 
Bestemming: Agrarisch met bijbehorend bouwperceel.  
Op grond van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Buitengebied Doetinchem, 
2009' volgt uit de verbeelding dat aan het perceel de volgende bestemming is 
toegekend: Zonering streekplan: multifunctioneel gebied. In bijlage 1 van de 
ontwerpbeheersverordening is een overzicht opgenomen met verleende 
vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is een vergunning van 
2013 in bijlage 1 opgenomen. Echter is voor het bedrijf van cliënt ook op 30 januari 
2018 (kenmerk 2017-010344) een natuurvergunning afgegeven. Deze vergunning is 
destijds aangevraagd om de nieuwe geitenstal (incl. melkerij) te realiseren. Het 
bedrijf is conform de natuurtoestemming in werking. We verzoeken dan ook de 
natuurvergunning uit 2018 in bijlage 1 op te nemen. Een afschrift van de 
natuurvergunning is voor de volledigheid als bijlage 1 achter de reactie gevoegd. 

 
Het besluit tot verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming d.d. 18 januari 2018 
met zaaknummer 2017-010344 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 
natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 
 
Het besluit betreft een onherroepelijk vergunning. De uitspraak over het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) heeft geen gevolgen voor de onherroepelijke vergunningen Wet 
natuurbescherming, die verleend zijn onder het PAS. 
 

30-2. Perceel Fokkenkampsweg 13-13a.  
Het naastgelegen perceel 'Fokkenkampseweg 13-13a' verliest in de 
ontwerpbeheersverordening de 'Agrarisch' en is aangeduid als 'Hoofdfunctie - 
Wonen'. Cliënt kan zich niet verenigen met de voorgenomen bestemmingswijziging 
omdat het per direct de geitenhouderij "op slot" zet. En wel om de onderstaande 
redenen. 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de 
omgevingsvergunning milieu voor het aspect geurhinder van dierenverblijven van 
veehouderijen. Met minimum afstanden en maximale waarden voor geurbelasting 
krijgen geurgevoelige objecten bescherming tegen geurhinder. 
Voor bedrijfswoningen (en andere geurgevoelige objecten) die onderdeel zijn van 
een andere veehouderijen geldt een vaste afstandseis van 50 meter op grond van 
artikel 3 Wgv. Dit is van toepassing op de agrarische bedrijfswoning 
Fokkenkampseweg 13-13a. Omdat de bedrijfswoning net binnen de 50 meter ligt 
heeft cliënt zijn nieuwe geitenstal (BI) binnen deze geurcirkel dicht uitgevoerd. Dit 
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volgt uit de vigerende milieutoestemming uit 2018. Met andere woorden, de 
woning aan de Fokkenkampseweg 13-13a wordt bezien als een agrarische 
bedrijfswoning. 
Waarom zet de bestemmingswijziging van het naastgelegen perceel nu het bedrijf 
van cliënt "op slot"? Dat zit hem in de toetsing van de geurbelasting. Als de 
bestemming planologisch de functie 'Wonen' krijgt toegewezen dan wordt de 
bedrijfswoning op grond van de Wgv een 'geurgevoelig object' oftewel, bij 
bedrijfsontwikkeling dient het perceel ineens meegenomen te worden in de 
geurberekening. Daar waar dit als de bestemming 'Agrarisch' niet hoefde (dan geldt 
alleen een vaste afstand). 
De geurhinder op een geurgevoelig object moet volgens de Wgv worden bepaald 
zoals aangegeven in de artikelen 3 tot en met 9. In artikel 3, eerste lid, van de Wgv is 
opgenomen dat een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de 
geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, buiten de bebouwde 
kom (binnen een concentratiegebied) meer bedraagt dan 14,0 odour units per 
kubieke meter lucht. Conform artikel 2, eerste lid van de Rgv moet de geurbelasting 
berekend en getoetst worden met het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunningen. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van een geurberekening opgenomen van 
de vigerende milieutoestemming (1.500 melkgeiten Cl, 750 opfokgeiten C2 en 500 
opfokgeiten C3) geprojecteerd op de toekomstige planologische situatie. De 
volledige V-stacksberekening is opgenomen als bijlage 2 van de reactie. 
De resultaten van de geurberekening laten zien dat er op de "toegevoegde" 
woonbestemming Fokkenkampseweg 13-13a een forse overbelasting is. Zoals reeds 
beschreven kan een toekomstige omgevingsvergunning op grond van artikel 3, 
eerste lid nu niet meer worden verleend voor onderhavig bedrijf waardoor het "op 
slot" zit. 
Uiteraard is ons en cliënt bekend dat in provincie Gelderland sinds 2017 een 
vestigings- en uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen geldt. Deze regeling 
voorziet erin dat de aantallen geiten op bedrijven niet mogen toenemen. Echter zijn 
er wel uitzonderingen, zoals het oprichten van een nieuwe stal zonder dat het 
aantal dieren toeneemt (zoals de ondernemer in 2018 ook heeft gedaan). De duur 
en toekomstige inhoud van de aangehaalde regeling is niet bekend en zal 
zondermeer wijzigen. Wat dat betreft kan uw gemeente niet op voorhand 
veronderstellen dat het bedrijf van cliënt toch al sterk in haar 
ontwikkelingsmogelijkheden beperkt is en zal worden door de regeling. Wetgeving 
is volop in ontwikkeling en jurisprudentie laat deze ook dikwijls wijzigen. 
Wat wel de bedrijfsontwikkeling permanent op slot zet is het toevoegen van de 
'Enkelbestemming - Wonen' op naastgelegen perceel Fokkenkampsweg 13-13a. Een 
dergelijke aanduiding zal nooit planologisch meer worden teruggedraaid naar de 
'Hoofdfunctie - Agrarisch' leert de ervaring. 
Daarbij is in de ontwerpbeheersverordening geen nadere motivatie opgenomen 
waarin wordt onderbouwd dat de beoogde bestemmingswijziging niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Er is geen belangen afweging gemaakt tussen 
beide percelen en de daaraan gekoppeld bestemming. Zo zijn voor de beoogde 
woonbestemming geen onderzoeken uitgevoerd inzake bijvoorbeeld geluid, fijn 
stof en wordt niets beschreven over de 'omgekeerde werking' van de Wet 
geurhinder en veehouderij. Tevens worden de bedrijfsbelangen van cliënt niet 
onderzocht. 
Aangezien de beoogde bestemmingswijziging van het perceel Fokkenkampseweg 
13-13a op dit moment in strijd is met een goede ruimtelijke ordening verzoekt cliënt 
het perceel als 'Hoofdfunctie - Agrarisch' aan te duiden. Dit is de aanduiding 
conform de feitelijk planologische situatie en tevens de aanduiding in het vigerende 
bestemmingsplan. 
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De woningen aan de Fokkenkampseweg 13 en 13a in Wehl zijn geurgevoelige objecten 
conform de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet definieert een geurgevoelig object 
namelijk als: ‘gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te 
worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of 
een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt'. 
De hoofdfunctie van de woningen doet niets af aan het feit dat het geurgevoelige 
objecten zijn. 
 
De woningen aan de Fokkenkampseweg 13 en 13a in Wehl zijn voormalige agrarische 
bedrijfswoningen van de (voormalige) veehouderij aan de Fokkenkampseweg 13 in Wehl. 
Deze veehouderij heeft op of na 19 maart 2000 de bedrijfsactiviteiten gestaakt. 
Daarom gelden voor de woningen aan de Fokkenkampseweg 13 en 13a in Wehl vaste 
afstanden voor geur afkomstig van agrarische bedrijven, waaronder de geitenhouderij aan 
de Fokkenkampseweg 11 in Wehl.  
De minimale afstand tussen de geurgevoelige objecten (de woningen aan de 
Fokkenkampseweg 13 en 13a in Wehl) en het dichtstbijzijnde emissiepunt van de 
geitenhouderij aan de Fokkenkampseweg 11 in Wehl moet 50 meter zijn. Uit de vigerende 
omgevingsvergunning onderdeel milieu blijkt dat aan deze afstand voldaan wordt. 
 
Met het toekennen van de hoofdfunctie ‘Wonen’ aan de woningen aan de 
Fokkenkampseweg 13 en 13a in Wehl blijven de woningen geurgevoelige objecten in de 
zin van de Wet geurhinder en veehouderij én voormalige agrarische bedrijfswoningen, 
waardoor een vaste minimum afstand voor geur geldt conform de Wet geurhinder en 
veehouderij. 
 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 30: 

• Het besluit tot verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming van 18 januari 
2018 met zaaknummer 2017-010344 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning 
Wet natuurbescherming van de beheersverordening. 

 

Reactie 31. (1612504) 
  

31-1. Grondgebonden veehouderijbedrijf  
Het bedrijf is in totaliteit aangemerkt als grondgebonden veehouderijbedrijf. Dit 
klopt niet met de feitelijke bestaande situatie. Deze discrepantie is ontstaan door 
een wijziging van de begrippen 1.64/1.65 'grondgebonden veehouderij (bedrijf/tak) 
en 1.92/1.93 'niet grondgebonden veehouderij (bedrijf/tak). 
Het bedrijf van cliënt is een melkvee- en legkippenbedrijf. Op de vergunning d.d. 2-
2-2004 zijn 105 melkkoeien, 30 vrouwelijk jongvee, 9000 legkippen en 2 paarden 
vergund. In die jaren was het bedrijf biologisch voor de legkippen. Dit betekende 
dat de stal voorzien moest worden van een overdekte uitloop 
(wintertuin/wintergarten) en een buiten uitloop (m.a.w. in de wei). Om te kunnen 
voldoen aan de biologische eisen dient er voldoende buitenuitloop beschikbaar te 
zijn. Op 1 ha grond mogen 2500 leghennen gehouden worden (1 hen per 4m² 
onbeperkte buitenuitloop) en de gronden moeten op biologische wijze 
onderhouden worden. De stal waarin de leghennen gehuisvest werden was een 
scharrelstal en voorzien van roosters met mestbanden. 
Op 14 september 2011 (bijlage 2 van de reactie) is er een nieuw besluit genomen 
voor het houden van dezelfde hoeveelheid melkkoeien, jongvee en paarden maar is 
het aantal legkippen vergroot naar 15.500 stuks. De stal voor de leghennen is 
voorzien van een volièresysteem waardoor het leefoppervlak in de stal vergroot 
werd en er dus meer dieren gehouden konden worden. Het bedrijf is gestopt met de 
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biologische houderij en overgeschakeld naar "freiland/vrije uitloop"-houderij. Om 
aan het certificaat 'vrije uitloop' te kunnen voldoen moet er naast een overdekte 
uitloop (wintertuin/wintergarten) ook een buiten uitloop (in de wei) zijn. 
Net als bij de biologische houderij moet een leghen 4m² buitenuitloop hebben. De 
feitelijke bestaande situatie is dat het bedrijf ai sinds 2004 de kippen vrije uitloop 
geeft. Bijlage 3 geeft een overzicht van de gronden die gebruikt worden t.b.v. de 
buitenuitloop van de legkippen. In het bestemmingsplan 'Buitengebied - 2012' was, 
en nu ook in de beheersverordening van de gemeente Doetinchem is, het bedrijf 
aangemerkt ais grondgebonden. De huidig bestaande situatie van dit bedrijf paste 
binnen de oude omschrijving van grondgebonden veehouderijbedrijf. Nu blijkt dat 
de Provincie het begrip grondgebonden veehouderij veranderd en passen de 
feitelijke activiteiten van het bedrijf niet meer binnen de definitie van 
"grondgebonden veehouderij". 
De begripsbepaling 'Grondgebonden veehouderij bedrijf' is als volgt: agrarisch 
bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor 
meer dan 50 procent afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond 
waarover het bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen kan beschikken. 
Ondanks dat het bedrijf de leghennen feitelijk een buitenuitloop geeft en hier dus 
voldoende grond voor heeft, krijgen de leghennen geen voer dat is dat verbouwd is 
op deze gronden. Deze is situatie is ook niet in de toekomst te verwachten. 
Leghennen krijgen immers speciaal geproduceerd voer om het dierenwelzijn te 
kunnen waarborgen. 
 
Verzoek: om dit bedrijf gezien bovenstaande op te nemen als niet-grondgebonden 
bedrijf en de buitenuitloop (bijlage 3 van de reactie) voor de legkippen als zodanig 
vast te leggen. 

 

Onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ werd biologische veehouderij niet 

gezien als intensieve veehouderij. De provincie heeft de begripsbepaling voor 

grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij in de Omgevingsverordening 

Gelderland aangepast, waarmee de aangehaalde bedrijfstak nu als niet-grondgebonden 

moet worden aangemerkt. De bedrijfssituatie is met de provincie besproken en zij stemt er 

mee in dat op het bouwvlak van deze locatie de aanduiding ‘niet-grondgebonden’ voor de 

bestaande pluimveestal krijgt. 

Gewenste aanpassingen zoals een overdekte buitenloop moeten wel voldoen aan het 

plussenbeleid zoals deze door de gemeente is vastgesteld. Hiervoor dient een 

afzonderlijke ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Een verzoek kan via het 

Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

31-2. Specificatie ontwerp beheersverordening  
In artikel 3.5 zijn diverse gebruiksregels opgenomen. Namens initiatiefnemer vragen 
wij u: Op welke wijze wordt artikel 3.5.3. specifiek gebruik en toegepast? En wat 
voor een gevolgen heeft deze regeling voor bestaande veehouderijen? Cliënt houdt 
melkkoeien en legkippen: kan hij op grond van deze regeling nog wel wisselen in 
diercategorieën binnen de hoofdcategorie legkippen? En is het bijvoorbeeld op 
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grond van deze regeling niet toegestaan om een andere hoofdcategorie te gaan 
houden. 

 

Zie antwoord 21-1. 

 

31-3. Bouwvlakverandering  
In het ontwerp is ter plaatse een bouwvlak ingetekend (op basis van de 
Webappviewer) dat aan de oostzijde strak langs de bestaande bebouwing ligt en 
aan de westzijde niet alle bebouwing binnen het bouwvlak getekend is. 
Aan de westzijde is een sleufsilo gelegen. Artikel 3.2.2. geeft u aan dat dergelijke 
bouwwerken binnen het bouwvlak horen. Graag verzoeken wij u de bestaande 
sleufsilo binnen het bouwvlak te plaatsen. 
Aan de oostzijde bevindt zich de pluimveestal. Er zijn vergaande plannen om de 
bestaande overdekte uitloop te vergroten om te kunnen gaan voldoen aan verder 
gaande dierenwelzijnseisen. Het dieraantal zal hierbij niet worden vergroot, alle te 
creëren extra ruimte komt dus ten goede aan het dierenwelzijn. Dit plan kan 
gerealiseerd worden binnen de afwijkingsregels artikel 3.4.3. Bijlage 4 van de reactie 
geeft een tekening van de plannen. Omdat de omvang van de pluimveehouderij 
beperkt wordt middels het stikstofplafond uit het ontwerp én nieuwe bouwplannen 
dienen te voldoen aan de geldende milieuwetgeving, is de gevraagde 
bouwvlakverandering ruimtelijk en milieu hygiënisch inpasbaar. Indien gewenst is 
cliënt bereid om een nadere onderbouwing daarvan aan te leveren. 
 
Verzoek: bouwvlak overeenkomstig voorstel (bijlage 5 van de reactie) aanpassen 
1. de bouwvlak lijn aan de westzijde van de bebouwing op te rekken zodat ook de 
bestaande sleufsilo binnen het bouwvlak komt te liggen. 
2. de bouwvlak lijn aan de oostzijde met 11 meter voor de lengte van de 
pluimveestal op te rekken zodat de geplande uitbereiding t.b.v. dierenwelzijn 
gerealiseerd kan worden. 

 

Het uitgangspunt is dat een sleufsilo binnen het bouwvlak wordt gerealiseerd. De 

initiatiefnemer kan hiervoor een onderbouwd verzoek om afwijking van deze hoofdregel 

indienen. In veel situaties is de gemeente bereid om hieraan medewerking aan te 

verlenen. Een dergelijke bereidwilligheid kan er niet automatisch toe leiden dat het 

bouwvlak vervolgens op de door de initiatiefnemer gewenste sleufsilo wordt aangepast. 

Een dergelijke aanpassing kan ook leiden tot de bouw van stallen ter plaatse van de 

sleufsilo met mogelijk consequenties voor de omgeving. Dergelijke consequenties dienen 

in een afzonderlijke procedure te worden beoordeeld en kunnen niet ‘zo maar’ worden 

meegenomen bij de vaststelling van een beheersverordening. Dit is dan ook van 

toepassing op de gevraagde overdekte uitloop voor de kippen. Hoewel het niet 

ondenkbaar is dat deze uitbreiding niet leidt tot aantasting van bestaande rechten in de 

omgeving dan wel overschrijding van normen, dient dit wel zorgvuldig beoordeeld en 

onderbouwd te worden. Een beheersverordening is hiervoor niet het geëigende 

instrument. Daarbij dient de uitbreiding ook te worden getoetst aan het Plussenbeleid van 

de gemeente Doetinchem. Dit beleid is te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-

regelgeving. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem 

worden ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over 

plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket 

Bouwen en Wonen. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 31: 

• De bepaling met betrekking tot ‘strijdige gebruik veebezetting’ wordt aangepast. 
• De functie aanduiding ‘niet grondgebonden’ is opgenomen voor het bouwvlak. 

 

 

Reactie 32. (1612541) 
  

Door middel van deze brief wens ik mijn rechten veilig te stellen, een verdere motivatie 

omtrent het bezwaar zal op korte termijn volgen en zal ingediend worden door een door 

ons ingehuurde derde partij. Om valide redenen was het niet mogelijk dit voordien in te 

dienen. 

 

Aanvulling per mail 

Kerkhofweg 12:  

Het bestemmingsvlak is te klein ingetekend. Een gedeelte van de hooiberg valt buiten het 

bouwvlak en een gedeelte van de oprit ook. Het lijkt me niet dat het zo kan zijn dat deze 

nu zijn ingetekend in agrarisch gebied. Mocht ik dit in de toekomst willen renoveren, dan 

zou dit formeel tegen bezwaar kunnen oplopen.  

 

Derhalve verzoek ik u het bestemmingsvlak te vergroten zoals op bijgevoegde tekening is 

aangegeven.  

 

Daarnaast is de erfgrens met de openbare weg ingetekend op gronden van het perceel 

van perceel 12 en 12A, hierdoor zou een gedeelte van de voornoemde percelen 

toebehoren aan de openbare weg. Dit lijkt mij niet juist en hierbij verzoek ik u dit aan te 

passen.  

Ik verzoek u derhalve de begrenzing aan te passen.  

 

Ik wil u erop attenderen dat deze situatie al zo is sinds begin jaren ’90. 

Voor de omvang van het hoofdfunctievlak voor ‘Wonen’ wordt verwezen naar het 

antwoord op reactie 11-1. 

Op grond van de regeling ‘bestaande maten’ (artikel 41.3 van de regels) kan de 

aangehaalde hooiberg ook worden gerenoveerd, al is deze niet geheel gelegen binnen 

het hoofdfunctievlak ‘Wonen’.  

Alleen de gronden die in eigendom zijn van de gemeente hebben de hoofdfunctie 

‘Verkeer’. Gronden die horen bij Kerkhofweg 12 en 12a hebben deze hoofdfunctie niet. 

Het aanpassen van de begrenzing van deze hoofdfunctie is dus niet aan de orde. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 32: 

• Geen. 
 

 

Reactie 33. (1612561) 
  

33-1. Zoals U schrijft is het Bestemmingsplan Buitengebied/ Landelijk gebied, vernietigd 
op 19 februari 2020, waardoor de oude Bestemmingsplannen weer herleven. Dit 
betekent dat het oude 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002' het geldige 
bestemmingsplan is. In dit Bestemmingsplan staat de Heijendaalseweg naast onze 
woning tot aan het varkensbedrijf aan de Heijendaalseweg 3/3a aangegeven als een 
niet openbare weg, categorie 6, dit blijkt uit de voorschriften en de toelichting 
daarop. 
Nu, in deze 'ontwerp-beheersverordening Landelijk gebied 2020', staat het 
betreffende wegdeel aangegeven met de letter 'V', zoals ook op de andere wegdelen, 
categorie 4, deze 'V' vermeld staat. De betekenis hiervan is dat de gehele 
Heijendaalseweg dezelfde status zou hebben, hiertegen maken wij bezwaar, omdat 
dit een wijziging inhoudt t.o.v. het geldende Bestemmingsplan Buitengebied 2002, nu 
geldig en door de Raad goedgekeurd op 13 nov. 2003. 
In de inspraaknotitie is een uitvoerige terugblik en toelichting op de bezwaren 
geschetst. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de reactie. 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied 2002 gemeente Wehl is de Heijendaalseweg in Wehl 

tussen het kruispunt met de Kerkhofweg en de Heijendaalseweg 3 op de plankaart en in 

de planregels aangewezen als “Wegen”, “categorie 6 niet-verharde wegen”. 

Dat er in de toelichting staat “daar waar het geen openbare wegen betreft is een subcode 

zandwegen binnen de agrarische bestemming opgenomen (wegcategorie 6)” betekent 

niet, dat de wegen met de aanduiding “niet-verharde wegen” allemaal niet-openbare 

wegen zijn.  

Dit is namelijk niet als zodanig vastgelegd op de plankaart en/of in de planregels. De 

plankaart en de planregels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De 

toelichting is dat niet. 

Verder regelt een bestemmingsplan (en ook een beheersverordening) het al dan niet 

openbaar zijn van een weg niet.  De Wegenwet bepaalt wanneer een weg openbaar is. 

Wegen die op de gemeentelijke wegenlegger staan, worden geacht openbaar te zijn. 

Voor het onttrekken van een weg aan de openbaarheid moet het bevoegde gezag een 

besluit nemen op grond van de Wegenwet.  

 

33-2. Op dit moment hebben wij ons bijgebouw in gebruik, mede als kantoor, omdat 
onze zoon en schoondochter, die bij ons inwonen momenteel, de ruimte als kantoor 
gebruiken. Maar wij willen er een Bed&Breakfast locatie aan toevoegen, zodat wij de 
weekenden en de momenten dat het ons schikt, op die manier er mede gebruik van 
willen maken naar de reactie. Ik heb in 2017 reeds mijn diploma Sociale Hygiëne 
daarvoor behaald hetgeen vereist was door U en tevens biedt het huidige 
Bestemmingsplan de mogelijkheid voor recreatie, omdat het hier ook om een 
verwevingsgebied gaat. Wilt U mij hierover berichten op korte termijn, door Uw 
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goedkeuring hiervoor te verlenen, zodat wij hiermee verder kunnen? 
Ook in mijn zienswijze op de concept-wegenlegger heb ik daar al uitvoerig over 
geschreven en om verzocht. Als bovenliggend beeld en mede de reden van deze lange 
en uitvoerige tekst in dit schrijven, wil ik U verzoeken, eindelijk de Ruimte, die er is in 
deze en mede onze woonomgeving omvattende, eerlijk te verdelen. 
Niet alleen voor ons, maar ook voor de vele recreatieve gebruikers van dit gebied, 
zodat ook zij veilig in onze interessante omgeving kunnen vertoeven. 
Er is ruimte voor iedereen, zonder dat iemand daarmee benadeelt zou worden, wilt U 
a.u.b. gehoor geven aan ons verzoek en ieder mens mee laten tellen? 

 

In de beheersverordening is een mogelijkheid opgenomen voor een bed&breakfast. Om te 

beoordelen of het gevraagde gebruik binnen de regels past, kan er contact worden 

opgenomen met loket Bouwen en wonen van de gemeente. In veel gevallen is dat 

mogelijk. Als het plan niet past, dan wordt het aangemerkt als een nieuwe ontwikkeling. 

Een nieuwe ontwikkeling kan niet worden meegenomen in de beheersverordening. In een 

beheersverordening kunnen namelijk geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

worden gemaakt. Een verzoek kan in die situatie via het Omgevingsloket bij de gemeente 

Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er 

besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden 

opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 33: 

• Geen. 
 

Reactie 34. (1612572) 
  

34-1. Kamperen  
De Ooijmanlaan 24 is een groepsaccommodatie met meerdere gebouwen gericht op 
groepen. Evenals kleinere bungalows/recreatiewoningen/stacaravans. Naast de 
groepsaccommodatie functie wordt er jaarlijks ook meerdere malen gekampeerd op 
de Ooijmanlaan 24. Dit zijn bijvoorbeeld grotere groepen die meerdere tenten en/of 
toercaravans neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een grote scholengemeenschap die 
op kamp komt of bepaalde verenigingen. Dit is al sinds 1976 het geval. 
Wij zien hier niks van terug in de beheersverordening en het lijkt nu dat onze gasten 
geen enkele tent op mogen zetten. Dat is incorrect. Naast het kenmerk 
"verblijfsrecreatie" willen wij ook het kenmerk "kamperen" daaraan toegevoegd. 
Evenals dat ons terrein ook gekenmerkt wordt als kampeerterrein. Dat geldt voor 
alles binnen de blauwe doorgetrokken en stippel lijnen. Alle kleuren groen op ons 
terrein dienen daarvoor in aanmerking te komen. Dit wil zeggen: ons hele terrein. 
Aanvullend dienen wij de vermelding groepskamperen te hebben. Grotere groepen 
met meerdere tenten komen geregeld bij ons overnachten. 
In het verleden hebben wij altijd gebruik gemaakt van de kampeerwet; hieronder 
vielen 20 tenten en 10 toerwagens. Graag willen wij hiervan een duidelijke 
vermelding, zodat dit duidelijk omschreven staat en dit in de toekomst geen 
discussie kan opleveren. Op het gehele terrein is een (mini)camping mogelijk. 
Onderstaand (in de reactie) vindt u enkele foto's m.b.t. actuele situatie waarbij 
groepen gebruik maken van tenten en camping faciliteiten. 
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Briefschrijver vraagt om het vastleggen van de mogelijkheid voor kamperen op het terrein. 

In de hoofdfunctieomschrijving is bij de hier aanwezige aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ 

namelijk aangegeven dat hier verblijfsrecreatie, niet zijnde een kampeerterrein, is 

toegelaten. 

Briefschrijver heeft waarschijnlijk niet gezien dat in artikel 16.5.2 en 16.5.3 is opgenomen 

dat ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ ook groepsaccommodaties en 

groepskamperen toegestaan is. Daarmee is dus zowel het gebruik als groepsaccommodatie 

en als groepskampeerterrein mogelijk. 

34-2. Recreatiewoning De Ooijmanlaan 24 heeft 0 recreatiewoningen en 5 stacaravans 
benoemd in de tabel op 16.2.3. Er staat echter 1 recreatiewoning. 0 dient vergroot 
te worden naar 1. Het object omcirkelt in onderstaande afbeelding (in de reactie), 
met nummer 10, is een stacaravan met aanbouw. Totaal 72,8 vierkante meter. Dit is 
al meer dan 35 jaar zo. Momenteel wordt dit als stacaravan gezien, dit is echter niet 
de juiste benaming. Stacaravans mogen maximaal 50 vierkante meter groot zijn en 
recreatiewoningen 75 vierkante meter. Dit gebouw kan dus geen stacaravan zijn en 
is meer dan 35 jaar geleden veranderd naar recreatiewoning. Helaas is dit nooit 
goed in het bestemmingsplan gekomen. Graag goed vermelden als recreatiewoning 
in de nieuwe beheersverordening. 
Dit zien wij ook als belangrijk om in de toekomst discussies te voorkomen. Evenals 
controles, handhaving en dergelijke moeilijkheden dat het met zich mee kan 
brengen als dit verkeerd benoemd blijft. Graag de aanpassing en bevestiging dat dit 
een recreatiewoning is. De stacaravans dienen wel 5 te blijven. 

 

Bij de gemeente is geen toestemming bekend voor een recreatiewoning op het terrein. Als 

briefschrijver dit wil, is dit dus een nieuwe ontwikkeling. Deze gevraagde nieuwe 

ontwikkeling kan niet worden meegenomen in de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 

2020’. In een beheersverordening kunnen namelijk geen nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Een eventueel verzoek daarvoor zal via het 

Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld of het wenselijk en haalbaar is en kan er besluitvorming over 

plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket 

Bouwen en Wonen of de bij briefschrijver bekende projectleider. 

34-3. Functieaanduiding 16.2.3.a. (Recreatiewoningen, stacaravans en inclusief 
bijbehorende bouwwerken.). In artikel a staat: Realisatie is alleen toegestaan ter 
plaatste van de aanduiding "kampeerterrein". Hierbij dient dit aangevuld te worden 
bij: "Verblijfsrecreatie". De Ooijmanlaan 24 heeft namelijk recht op 
recreatiewoningen/stacaravans en heeft de aanduiding "verblijfsrecreatie". Graag 
kampeerterrein toevoegen. Dus als functie verblijfsrecreatie en kampeerterrein van 
maken. 
Ook dient het duidelijk te zijn dat de Ooijmanlaan 24 een groepsaccommodatie is en 
ook alle rechten heeft in de beheersverordening die daarbij horen. Daarnaast 
mogelijkheden heeft om horeca aan te bieden aan de gasten. Indien groepen een 
verzorgde BBQ willen, buffet, feestavond met lekkernijen, ontbijt of dergelijke, 
alcoholische & non-alcoholische drankjes, dan dient dit mogelijk te zijn. De 
aanduiding die hierbij hoort dient aan de Ooijmanlaan 24 gekoppeld te worden. 
Evenals dagrecreatie voor gasten die alleen overdag komen. 

 

De redactie van artikel 16.2.3 onder a is niet volledig. Deze is ook voor de Ooijmanlaan 24 

van toepassing, waar de aanduiding ‘kampeerterrein’ niet aanwezig is. Daardoor was in 

het ontwerp artikel 16.2.3. niet van toepassing, terwijl het adres wel genoemd werd in 
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lid a. Sub a is aangevuld, zodat 16.2.3 ook geldt ter plaatse van de aanduiding 

‘verblijfsrecreatie’. Voor het perceel in kwestie is het overigens alleen maar mogelijk om 

maximaal 5 stacaravans te plaatsen. Er is geen recht op (een) recreatiewoning(en). 

In artikel 16.1 is in sub h, i en j opgenomen dat respectievelijk detailhandel, 

dienstverlening en horeca, alleen ten dienste van en ondergeschikt aan de hoofdfunctie 

toegestaan is. De genoemde horeca-activiteiten vallen hieronder. 

Dagrecreatie in de vorm van extensieve dagrecreatie is in het algemeen toegelaten binnen 

de hoofdfunctie ‘Recreatie’, zoals in artikel 16.1 onder a is opgenomen. 

34-4. Beschikbare vierkante meters voor vaste bebouwing 
Huidig hebben wij recht op 1.750 vierkante meter vaste bebouwing voor het 
bedrijfsgedeelte op de Ooijmanlaan 24. Dit is permanente bebouwing, waarbij 
stacaravans & recreatiewoningen, inclusief bijgebouwen, niet in meetellen voor de 
vierkante meters. 
In de nieuwe beheersverordening dienen wij ook de vermelding te verkrijgen dat de 
vaste bebouwing voor het bedrijfsgedeelte op de Ooijmanlaan 24, maximaal 1.750 
vierkante meter is. 
Voor de bouw van deze vierkante meters is ook een goedkeuring verkregen via 
vooroverleg & omgevingsvergunning. 

 

De beheersverordening legt in artikel 16.2.2 sub b vast dat de bestaande bebouwde 

oppervlakte, vermeerderd met 10% toegestaan wordt. Dit geldt voor bedrijfsgebouwen 

exclusief recreatiewoningen of stacaravans.  

In artikel 1.29 is bepaald wat verstaan wordt onder bestaand gebruik/bestaande 

bebouwing. Dat is de bebouwing of het gebruik dat op moment van inwerkingtreding van 

de verordening legaal aanwezig of op grond van een vergunning toegestaan is. 

Daaronder valt niet het bouwwerk of gebruik dat al in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan, 

tenzij het gemeentebestuur in een voorkomend geval uitdrukkelijk anders heeft besloten. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 34: 

• Artikel 16.2.3.a van de regels is aangevuld na ‘… de aanduiding ‘kampeerterrein’…’ 
met ‘of ‘verblijfsrecreatie’’  
 

Reactie 35. (1612573) 
  

35-1. Het kadastraal perceel k299, Nieuwestraat 11, te Wehl, heeft volgens uw ontwerp 
een bestemming gekregen met cultuurhistorische waarde. Deze historische waarde 
was tot kortgeleden niet bekend bij de eigenaren. Vanuit verschillende documenten 
valt op te maken dat de cultuurhistorische waarde voornamelijk te maken heeft met 
het aanzicht van de woning. Echter ligt er een plan om dakramen toe te voegen op 
eerste verdieping zodat er meer direct daglicht toegevoegd wordt aan de 
verdieping. Graag zouden wij willen weten welke mogelijkheden er zijn om de 
dakramen toe te voegen. In de bijlage vindt u een schematische tekening met 
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daarop het idee van de plaatsing van de dakramen. 

 
 

Het is op voorhand niet uitgesloten dat het gewenste bouwplan geen doorgang kan 

vinden, maar dit dient via een afzonderlijke procedure beoordeeld te worden. Een verzoek 

kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens 

zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer 

informatie kan er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

35-2. Het naast liggende kadastraal perceel k736 heeft volgens ruimtelijkeplannen.nl geen 
cultuurhistorische waarde maar is op doetinchem.nl als gemeentelijk monument 
aangewezen. Door de verbouwing van de vorige eigenaren zijn wij van mening dat 
het achterliggende gebouw “Drogerij” niet meer als Monument gerekend kan 
worden. Het enige wat nog monumentaal is, zijn de 2 stortbakken en de 
graanverdeling op de boven verdieping. Voor het behoud van deze monumenten is 
een voorstel dat deze aan een museum overgedragen worden. Het voorste gebouw 
de “Maalderij” is nog wel in originele staat maar daarmee is ook alles gezegd. De 
Balken van de eerste verdieping als ook het dak zijn grotendeels verrot en word 
gedragen door tijdelijke steunpilaren. Als deze breken valt het dak in elkaar. Verder 
is de voorgevel gebroken en buikt uit omdat de tussenmuren van boven naar 
beneden zijn gescheurd. 
Het verzoek is om te kijken of het mogelijk is om de monumentale elementen van 
de “drogerij” over te dragen zijn aan een museum. Verder is het verzoek om te 
onderzoeken of het mogelijk is om van de “drogerij” vakantiewoningen te maken 
met indien nodig de functie als aanleunwoningen voor mantelzorg. 

 

De gemeentelijke monumenten worden niet in de beheersverordening beschermd, maar 

in de erfgoedverordening. 

Zie verder het antwoord onder 15-4. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 35: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 36. (1612911) 
  

36-1. In de regels behorende bij de beheersverordening is bepaald dat een toename van 

de stikstofdepositie niet is toegestaan. Voor bedrijven met een onherroepelijke 

Wnb-vergunning is die vergunning de referentie. De van toepassing zijnde Wnb-

vergunningen worden genoemd in bijlage 1 behorende bij de regels. 

Voor het bedrijf van cliënt wordt geen vergunning genoemd in de bijlage, terwijl er 

wel een Wnb-vergunning is verleend. Concreet gaat het om een vergunning 
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verleend op 3 oktober 2016 met kenmerk 2016-010774. Ik verzoek u deze 

vergunning op te nemen in bijlage 1. Volledigheidshalve heb ik de vergunning 

meegestuurd als bijlage. 

 

Het besluit tot verlenen van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 3 oktober 

2016 met zaaknummer 2016-010774 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 

natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 36: 

• Het besluit tot verlenen van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 3 
oktober 2016 met zaaknummer 2016-010774 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst 
vergunning Wet natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 
2020. 

 

Reactie 37. (1612584)  
  

37-1 Op tekening blad 2 NL.IMRO 0222000013112003 staat ons perceel ingekleurd als 

recreatie/sportgebied. Hier kloppen de intekeningen van de woning en bijgebouwen 

niet (oud). Onze woning zou hier dus kunnen worden gezien als beheerderswoning 

sportcomplexen. Hetgeen absoluut niet het geval is. Op tekening NL.IMRO 

0222000011062009 kan ik geen inkleuring vinden over gebruik / vaststelling van de 

gebruiksstatus. Wel staan hier de woning en garage/berging op aangegeven. De 

stal/opslagruimte/volière ontbreekt hier echter op. Op uw voorstel ontwerp 

beheersverordening staan deze ruimte wel aangegeven. Het terrein wordt gebruikt 

als wonen en hobbymatig houden van kleine dieren. Pony/schapen. Ik zou dit dan 

ook graag zo opgenomen willen zien. Wel zijn we aan het bestuderen om te kijken 

of we tussen de twee bijgebouwen in de toekomst nog een wintertuin(kas) kunnen 

plaatsen. Of dit vergunningplichtig is weet ik zo niet en of dit ook mogelijk is 

binnen de beheers verordening maar daar komen we wel achter. 

Het is juist dat de informatie op de tekeningen NL.IMRO.02220.00013112003 

(bestemmingsplan Buitengebied 2002 Wehl) en NL.IMRO.02220.00011062009 

(Parapluherziening Buitengebied) niet meer klopt. Beide tekeningen komen bij de 

vaststelling van de beheersverordening te vervallen. De hoofdfunctie ‘Wonen’, zoals nu in 

de beheersverordening is aangegeven, komt overeen met de huidige situatie. Binnen de 

hoofdfunctie ‘Wonen’ is het hobbymatig houden van kleine dieren toegestaan. Als 

briefschrijver in de toekomst een wintertuin(kas) wil realiseren, kan hij in eerste instantie 

contact opnemen met het loket bouwen en wonen van de gemeente. De medewerkers 

kunnen briefschrijver informeren over de mogelijkheden. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 37: 

• Geen. 
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Reactie 38. (1612585) 
  

38-1. Cultuur Historische Waarde  

Een gebouw dat zich midden op het bouwvlak bevindt, is aangemerkt als 

cultuurhistorische waardevol gebouw. Dit betreft een voormalig woonverblijf en 

stal. Het gebouw is door de jaren heen meerdere malen aangepast en veranderd, 

waardoor het naar onze mening niet meer gezien kan worden als cultuurhistorisch 

waardevol. Op dit moment is de staat van het gebouw slecht en staat verdere 

ontwikkelingen van het bedrijf in de weg. Inmiddels is het inventarisatie document 

"Inventarisatie cultuurhistorische waarde in de gemeente Doetinchem 2010" waar 

o.a. dit gebouw opstaat 11 jaar oud en we vragen ons dan ook af of deze 

inventarisatie niet geactualiseerd moet worden. Naar onze mening is de feitelijke 

bestaande situatie van het gebouw zodanig dat het niet meer de functie aanduiding 

"cultuurhistorische waarden' verdient. Wij verzoeken dan ook deze aanduiding van 

het gebouw te verwijderen zodat er bedrijfsontwikkeling kan plaats vinden die 

voldoet aan de huidige eisen. 

Zie antwoord 15-4. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 38: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 39. (1612589) 
   

39-1. Cliënt beschikt op de genoemde locatie over een agrarisch bedrijf in de vorm van 
een gebruiksgerichte paardenhouderij. Ten behoeve van deze paardenhouderij zijn 
er binnen het perceel diverse bedrijfsgebouwen, voorzieningen en bouwwerken 
evenals een bedrijfswoning aanwezig. Het bedrijf kent de laatste jaren een gezonde 
ontwikkeling en wenst deze ontwikkeling ook de komende jaren duurzaam als 
gezinsbedrijf voort te zetten. Een actuele luchtfoto van het erf van het bedrijf wordt 
in onderstaande afbeelding weergegeven (onderdeel van de reactie). 
Aanduiding paardenhouderij  
Uit artikel 4.1, onder d., van de nieuwe beheersverordening blijkt dat onder deze 
verordening gebruiksgerichte paardenhouderij enkel toegestaan is op de 
enkelbestemming "Agrarisch met waarden", wanneer ter plaatse de aanduiding 
'paardenhouderij' (ph) is opgenomen. 
Conform het vigerende bestemmingsplan "Wehl Buitengebied 2002" is het 
momenteel bij rechte toegestaan paardrijbakken te realiseren op de betreffende 
gronden. Immers, een paardenbak kan aangemerkt worden als een zogeheten 
"bouwwerken geen gebouw zijnde", waardoor deze conform artikel 6.3 van het 
vigerende plan toegestaan zijn buiten het bouwvlak. Cliënt heeft momenteel dan 
ook twee rijbakken gerealiseerd en in gebruik op de betreffende gronden. Op het 
bouwvlak van onderhavig perceel (enkelbestemming Sport) is onder de nieuwe 
verordening de aanduiding 'paardenhouderij' (ph) opgenomen. Echter, uit 
onderhavige ontwerpbeheersverordening blijkt niet duidelijk dat deze aanduiding 
ook geldt voor de rest van het perceel, de weilanden en rijbakken gelegen op de 
enkelbestemming "Agrarisch met waarden". 
Onderhavige beheersverordening leidt er toe dat er strijdigheid ontstaat met de 
feitelijke situatie en heeft daarmee planschade tot gevolg. Verzocht wordt dan ook 
de aanduiding 'paardenhouderij' toe te voegen aan de gronden van het bedrijf 
gelegen op de enkelbestemming "Agrarisch met waarden", zoals weergegeven in 
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figuur 1. Over de aanwezigheid van de gebruiksgerichte paardenhouderij ten tijde 
van het vaststellen van de beheersverordening is dan ook in de toekomst geen 
discussie mogelijk. 

 

In de beheersverordening is het beheer van het gebied, in overeenstemming met het 
bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik, geregeld. Voor deze locatie is het 
planologisch toelaatbare gebruik vastgelegd. 
Terecht is geconstateerd dat de twee rijbakken deels buiten de hoofdfunctie ‘Sport’ 
liggen. Echter, binnen de hoofdfunctie ‘Agrarisch met waarden’ zijn ook rijbakken 
toegelaten. Daarmee is er dus geen strijdigheid. 
Wellicht is het logisch om de rijbakken in het geheel onder te brengen bij de hoofdfunctie 

‘Sport’. Dit is echter een nieuwe ontwikkeling, die - wettelijk gezien - niet in de 

beheersverordening mag worden meegenomen. Deze ontwikkeling zal desgevraagd nader 

worden beoordeeld en indien gewenst kan voor deze ontwikkeling ook een zelfstandige 

planologische procedure voor deze locatie worden opgestart. Een verzoek hiertoe kan via 

het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

39-2. Functieaanduiding: cultuurhistorisch (rijhal); 
De strekking van de verzonden boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is 
dat ‘er in principe er door de beheersverordening niet zo veel veranderd'. Tevens 
wordt er gecommuniceerd dat ‘met een beheersverordening leggen we alleen de 
bestaande situatie vast. Dat betekent dat we vast leggen hoe u uw perceel nu 
gebruikt'. 
De binnenrijhal van cliënt heeft onder de nieuwe beheersverordening de 
functieaanduiding 'cultuurhistorisch' toegekend gekregen. Deze rijhal, gebouwd 
omstreeks 2003, betreft een loods opgebouwd uit stalen spanten, bekleed met 
damwand en bedekt met golfplaten. De aanduiding cultuurhistorisch brengt de 
nodige beperkingen met zich mee, zoals geregeld in artikel 4.8. Immers, het gebouw 
mag niet zonder meer worden gewijzigd en/of gesloopt. 
Cliënt ziet niet in wat een dergelijke loods qua cultuurhistorie toevoegt aan het 
gebied. Immers, het aanmerken van de rijhal als zijnde cultuurhistorisch zou 
inhouden dat vrijwel iedere agrarische werktuigenberging en iedere industriële 
loods aangemerkt kan worden als zijnde cultuurhistorisch. De rijhal is voorts 
dermate kortgeleden gerealiseerd (2003,18 jaar geleden), dat de aanduiding 
"cultuurhistorisch" op grond daarvan niet in lijn der verwachting ligt. 
In de toelichting op het plan wordt niet beschreven waarom aan betreffend object 
deze functieaanduiding is toegekend. In de bijlage bij de planregels is ook geen 
overzicht opgenomen waarin de aanduiding wordt verantwoord. Gezien het 
voorstaande verzoekt cliënt dan ook de functieaanduiding 'cultuurhistorisch' van de 
rijhal te verwijderen. 

 

De aanduiding ‘cultuurhistorie’ is op het hele hoofdfunctievlak ‘Sport’ gelegd. Het gaat er 

daarbij om dat er hier meerdere gebouwen staan die een cultuurhistorische waarde 

hebben. Uit de rapportage ‘Inventarisatie cultuurhistorische waarden bebouwing landelijk 

gebied’ Gemeente Doetinchem d.d. februari 2011 (bijlage bij de regels van de 

verordening) blijkt welke gebouwen waardevol zijn en worden beschermd (o.a. 

sloopverbod). Gebouwen die geen cultuurhistorische waarde hebben, vallen onder de 

uitzondering als opgenomen in artikel 17.7.2 lid c van de regels. 
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39-3. Archeologie 
Op onderhavig perceel is een waarde met betrekking tot archeologie opgenomen, 
te weten "Waarde - Archeologische verwachting 1". Ons bevreemd het dat 
archeologische verwachtingswaarden ook op het betreffende bouwvlak is 
opgenomen. Een bouwvlak is immers bedoeld om gebouwen, bouwwerken en 
verhardingen aan te leggen. In een groot deel van onderhavig bouwvlak is al 
meerdere malen diep gegraven (bij o.a. realisatie gebouwen, straatwerk). Hierdoor 
zijn eventuele archeologische waarden intussen dermate verstoord dat deze niet 
meer aanwezig zijn. Het beschermen van archeologische waarden op het bouwvlak 
is derhalve intussen irrelevant geworden. Wij verzoeken u dan ook de 
archeologische waarde van onderhavig bouwvlak te verwijderen. 

 

Hoewel niet is uit te sluiten dat de eventuele archeologische waarden zijn verstoord, doet 

niets af aan het feit, dat sprake blijft van archeologische verwachting(en). De 

dubbelhoofdfunctie blijft dus gehandhaafd.  

Overigens moet worden opgemerkt, dat bij de vaststelling een nieuwe indeling van de 

archeologische (verwachtings)waarden is opgenomen in de beheersverordening. Deze 

indeling is gebaseerd op de ‘Parapluherziening Archeologie - 2020’ die recentelijk is 

vastgesteld.  

 

39-4. Scheuren van grasland  
Uit artikel 4.7.1, lid b., van onderhavige ontwerpbeheersverordening blijkt dat onder 
het nieuwe plan het scheuren van grasland niet toegestaan is zonder 
omgevingsvergunning. Cliënt acht een dergelijke bepaling niet gewenst. Immers, in 
de zeer droge zomers van 2018 en 2019 heeft veel grasland sterkte lijden gehad 
onder de droogte. Geheel vervangen van verdroogd grasland was daarbij vaak de 
enige optie. Het scheuren van grasland is aan strikte normen gebonden welke op 
landelijk en Europees niveau opgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld via de 
Meststoffenwet. 
Een extra verbod op het scheuren van grasland zoals opgenomen in onderhavige 
beheersverordening leidt daarbij tot onnodige administratieve lasten en 
beperkingen. Ten aanzien hiervan kan nog opgemerkt worden dat dit niet in 
overeenstemming is met de communicatie van uw gemeente omtrent onderhavige 
verordening. Immers, de strekking van de verzonden boodschap van uw gemeente 
aan haar inwoners is dat “er in principe er door de beheersverordening niet zo veel 
veranderd'. In het vigerende bestemmingsplan is geen inperking van de 
mogelijkheden van het scheuren van grasland opgenomen, er verandert dus wel 
iets.  
Gelet op o.a. de onnodige administratieve lasten dat een dergelijk verbod met zich 
meebrengt verzoeken wij u dan ook de bepaling over het scheuren van grasland uit 
onderhavige ontwerpbeheersverordening te verwijderen. 

 

In de functie Agrarisch met waarden is, om eventueel aanwezige waarden te kunnen 

beschermen, een omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Het scheuren van grasland behoort hiertoe, 

omdat hiermee waarden verloren kunnen gaan. Het scheuren van grasland wordt via een 

omgevingsvergunning mogelijk gemaakt als uit een uit te brengen advies van een ter zake 

deskundige blijkt dat daarbij geen waarden zullen worden aangetast. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 39: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen  
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 40. (1612590) 
 

40-1. Ik teken bezwaar aan tegen het ontwerp beheersverordening 'Landelijk gebied - 
2020', welke sinds 17 december 2020 ter inzage ligt, op onderstaande punten en 
tevens doelend op het woonadres, Ellegoorsestraat 29, 7004 HH te Doetinchem, 
kadastraal bekend Doetinchem M 5265. 
Het één afzonderlijk huishouden per woning. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Artikel 
1 begrippen, par. 1.140 Woning, een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor 
de huisvesting van één afzonderlijk huishouding, woonwagens niet inbegrepen 
(Algeheel);  
In het huidige ontwerp wordt geen rekening gehouden met de huidige tijd, de 
mogelijkheden te bieden aangaande verschillende woonvormen. Hierin dient een 
bredere woonvorm mogelijk te zijn.  
Om de leefbaarheid in het buitengebied in stand te houden, een goed inpasbare 
oplossing voor de woning tekorten en het betaalbaar houden van het landelijk 
gebied: 
a) generatie-wonen, kangoeroe-wonen, bedrijfsovername, zonder zorgindicatie: 
ouders en/of kinderen de mogelijkheid bieden om een eventuele ouderlijke woning 
op termijn over te kunnen nemen. In een stadium de grootouders bijvoorbeeld de 
medeverzorging aan kleinkinderen bijdragen, ondersteunen in (terrein-)onderhoud 
en vervolgens de kinderen in een later stadium een (zorg) taak op zich te nemen 
naar de (groot-)ouders. 
b) gezamenlijk starters-/gezinswoning in bestaande bebouwing of Rood voor Rood 
regeling; Jongeren en gezinnen (uit de landelijke omgeving) met “beperkte” 
financiële middelen een mogelijkheid te bieden tezamen met meerdere 
leeftijdsgenoten en-of gezinnen een … onder 1 kap woning te creëren in een 
bestaande woning, gestaakt agrarisch bedrijf of iets dergelijks. Er zijn vele woningen 
in het landelijk gebied van geruime omvang. Het is wel noodzakelijk om in deze 
situatie een bestaande woning te kunnen voorzien van meerdere kadastrale 
nummers en huisnummers in verband met het verstrekken van een hypotheek. 
c) a) en b) waarbij niet gesproken wordt over mantelzorg. 

 

De gemeente onderschrijft het belang van behoud van de leefbaarheid in het landelijk 

gebied. Het bieden van verschillende woonvormen kan hieraan ondersteunend zijn, maar 

dit is niet alleen bepalend.  

De gemeente kent meerdere mogelijkheden voor verschillende soorten woonvormen. In 

de beheersverordening zijn de bestaande woningen als zodanig vastgelegd. Ook is er een 

bepaling opgenomen voor mantelzorg. Het is echter wettelijk niet mogelijk om nieuwe 

ontwikkelingen in de vorm van andere woonvormen mogelijk te maken in de 

beheersverordening.  

Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere wel mogelijk op grond van de beleidsregel 

‘Notitie wonen landelijk gebied’. Daarmee kan bijvoorbeeld middels woningsplitsing de 

mogelijkheid worden geboden voor een meergeneratiewoongebouw onder één dak. 

Hierin is ook het beleid opgenomen voor Vrijkomende agrarische gebouwen (door 
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briefschrijver aangehaalde Rood voor Rood regeling). Op dit moment is ook beleid in 

voorbereiding voor kamerbewoning. 

In alle gevallen geldt, dat er een planologische procedure nodig is voordat medewerking 

kan worden verleend. Bij het loket Bouwen & Wonen kan hierover informatie worden 

ingewonnen. 

 

40-2. De maximale inhoud van een (bedrijfs-)woning, 750 m3 (Algeheel en Ellegoorsestraat 
29) Artikel 21 Wonen, par. 21.2.2 Hoofdgebouwen, lid d: de inhoud van een woning 
mag maximaal 750 m3 bedragen; 
Algeheel: Geen specifieke inhoudsmaten vermelden op de ‘Verbeelding 
Beheersverordening’. Mogelijkheid bieden, gelijkheid aan een ieder, bestaande 
gebouwen met een woonfunctie welke reeds een groter aan volume kennen en/of 
met meerdere aan elkaar verbonden gebouwen of binnen 4 meter van de 
woonfunctie de mogelijkheid bieden het volume van 750 m3 te overstijgen, mits 
daarvoor de bestaande bebouwing contouren niet dermate aangepast worden. 
Ellegoorsestraat 29: Woninginhoud, hoofdgebouw(en)  omvat in bestaande situatie 
reeds meer dan het gestelde maximum van 750 m3, deze grotere inhoud dan 750 m3 
staat niet vermeld in de ‘Verbeelding beheersverordening Landelijke gebied – 2020’, 
blad 8 d.d. 12/9/2020, zoals wel vermeld bij andere locaties, dit dient te worden 
aangepast. De huidige woning omvat ca. 2880 m3. 

 

De gemeente neemt in de beheersverordening geen nieuwe (ruimere) wensen voor 

bouwmogelijkheden op. Op grond van eerdere vastgestelde bestemmingsplannen is de 

inhoud van maximaal 750 m3 opgenomen. Indien er sprake is van een bestaande woning 

met een grotere inhoud, dan geldt die grotere inhoud op grond van de regeling 

‘bestaande maten’ zoals deze in artikel 41 is opgenomen. Wat onder bestaande 

bebouwing wordt verstaan is opgenomen in de begripsbepalingen (artikel 1.30 van de 

regels).  

Een nadere aanduiding opnemen met een specifieke maatvoering is dan ook niet 

noodzakelijk. Daar waar in de beheersverordening inhoudsmaten voor woningen wel 

opgenomen zijn, zijn deze noodzakelijk. Dit zijn woningen die zijn ontstaan op basis van 

het VAB-beleid, waarbij een specifieke inhoud van de woning is vastgelegd, die afwijkt 

van de standaard van 750 m3. Dit is op de locatie van briefschrijver niet aan de orde. 

 

40-3. Bepaling/toetsing cultuurhistorisch waardevol bouwwerk: De door u gehanteerde 
cultuurhistorisch waardevol bouwwerk toetsing en bepaling mede het ontbreken 
van de onderbouwende informatie hier omtrent in het ontwerp beheersverordening 
'Landelijk gebied - 2020' (Algeheel en Ellegoorsestraat 29); 
Algeheel: Zoverre de informatie na grondig speuren, bijna onvindbaar op de 
gemeentepagina is aangetroffen, niet als bijlage in ruimtelijkeplannen.nl. De 
toetsing/bepaling aan de hand van een ca. 10 jaar oude rapportage welke ik 
opgesteld door Bureau Helsdingen te Vianen. Bij een nieuwe beheersverordening 
behoort een actue(e)l(er) rapport en is deze duidelijk te raadplegen met een goede 
onderbouwing? De restricties welke u op de gebouwen legt naderen een 
monumentale status, echter zonder zienswijze/inspraak naar de bewoners van 
desbetreffende panden.  
Ellegoorsestraat 29: De 10 jaar oude opname door Bureau Helsdingen te Vianen 
vermeld dat het veldwerk onder andere is verricht vanaf de openbare weg. Het 
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overgrote deel van de bebouwing is niet of nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare 
weg, deze wijze van beoordelen is ook blijkens de verschillende tussen conclusies in 
de rapportage en de feitelijk situatie. Bezwaar makende op de cultuurhistorische 
bepaling over het gehele pand. 

 

Terecht wordt opgemerkt dat het rapport bijna onvindbaar is. Het was abusievelijk niet 

bijgevoegd bij de ontwerpbeheersverordening. Bij de vaststelling van de verordening 

wordt het alsnog toegevoegd als bijlage bij de regels van de beheersverordening.  

De rapportage heeft eerder deel uitgemaakt van het eerder vastgestelde 

bestemmingsplan Buitengebied - 2012. In beginsel zullen de cultuurhistorische waarden 

van de geïnventariseerde bebouwing, niet substantieel zijn veranderd. De inventarisatie is 

nog immer voldoende waardevol. In voorbereiding op het omgevingsplan zal er 

hoogstwaarschijnlijk wel een nieuwe beoordeling en actualisatie plaatsvinden van 

cultuurhistorische waarden van de bebouwing in het landelijk gebied. 

 

Vooralsnog is er geen aanleiding om te twijfelen aan de bevindingen. Ook niet voor 

Ellegoorsestraat 29. Bij concrete bouwplannen kan specifiek worden beoordeeld of  

cultuurhistorische waarden niet meer aanwezig zijn of mogelijk teniet gaan. Mocht dit het 

geval zijn, dan kan een omgevingsvergunning worden verleend. 

 

40-4. Het verwijderen van de functieaanduiding (ch) op het perceel Ellegoorsestraat 29 te 
Doetinchem kad. M 5265, "(ch)" betekent cultuurhistorie conform legenda 
Verbeelding Beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020', Blad LEGENDA d.d. 
12/9/2020 in Verbeelding Beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020', Blad 8 d.d. 
12/9/2020 (Ellegoorsestraat 29); 
Bezwaar op het bestempelen van het perceel Ellegoorsestraat 29 te Doetinchem, 
‘cultuurhistorisch waardevol’ op basis van een 10 jaar oude rapportage, welke niet 
overeenkomt met de feitelijke situatie en onder vorig punt benoemde 
onderbouwing. Daarom verzoek tot het verwijderen van de cultuurhistorische 
stempel aangaande het perceel Ellegoorsestraat 29 te Doetinchem. 

 

Zie het antwoord op reactie 40-3. 

 

40-5. Omvang van het bijbehorend bouwwerk (bestaand), Ellegoorsestraat 29;  
De omvang van het bijbehorend bouwwerk (bestaand), Ellegoorsestraat 29 omvat 
circa 300 m². De omvang van het huidig bijbehorend bouwwerk dient gehandhaafd 
te blijven en opgenomen te worden in het ontwerp beheersverordening ‘Landelijk 
gebied – 2020’. Dit bouwwerk staat aan de achterzijde, in noordelijke richting van 
het hoofdgebouw. Verzoek handhaven bijbehorend bouwwerk circa 300 m².  

 

De beheersverordening staat in beginsel 100 m² aan bijbehorende bouwwerken per 

woning toe. Voor legale bestaande bijbehorende bouwwerken is er geen verplichting om 

dit te verminderen tot deze 100 m². Op grond van de regeling ‘bestaande maten’ zoals 

deze in artikel 41 is opgenomen, is de oppervlakte van de bestaande legale bebouwing de 

maximale oppervlakte. Wat onder bestaande bebouwing wordt verstaan is opgenomen in 

de begripsbepalingen (artikel 1.30 van de regels). 
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40-6. Bij woningsplitsing de maximale woonomvang 375 m3 en het verplicht reduceren 
van de bestaande omvang aan bijbehorend bouwwerk, indien de omvang meer 
betreft dan 200m² (Algeheel en Ellegoorsestraat 29), 'Landelijk gebied - 2020 Regels 
ONTWERP'. 
Volgens het ontwerp beheersverordening bij woningsplitsing mag de inhoud van 
een woningdeel maximaal 375 m3 betreffen.  
Aangaande de Ellegoorsestraat 29 is dit dermate summier, niet in verhouding 
staande tot de huidige 2880 m3. 
Verzoek om voor dit adres een uitzondering te maken en een splitsing mogelijk te 
maken binnen de bestaande inhoud, waarbij de maximale splitsing inhoud van 
375 m3 mag worden overschreden, mede door het verzoek omschreven in eerder 
punt met betrekking tot de maximale inhoud.  
Indien medewerking wordt verleend aan de woningsplitsing, dient er conform het 
ontwerp beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’ bestaande bijbehorende 
bouwwerken te worden gereduceerd tot een maximale omvang van 200 m². 
Aangaande de Ellegoorsestraat 29 betreft dit afbraak van een deel van het 
bestaande bouwwerk, welke in bestaande omvang van 300 m² benodigd is om het 
areaal grond te kunnen onderhouden, opslag van kostbare eigendommen en de 
(hobby)dieren te kunnen huisvesten. Verzoek bij splitsing; met behoud van omvang 
van het bestaande bijbehorend bouwwerk, vanwege bovenstaande beweegredenen 
en het geheel nu ook geen (negatieve) invloed heeft op het landschap, omgeving of 
buren. 

 

De aangehaalde inhoudsmaat is niet van toepassing op dit perceel. Het perceel beschikt 

niet over de aanduiding ‘gesplitst’. Er is ter plaatse sprake van één woning binnen de 

hoofdfunctie ‘Wonen’. 

De gevraagde splitsing is een nieuwe ontwikkeling en kan niet worden meegenomen in de 

beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’. In een beheersverordening mogen namelijk 

geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.  

Overigens betekent dit niet dat de gemeente niet kan of zou willen meewerken aan de 

gevraagde ontwikkeling. Er moet hiervoor een afzonderlijke procedure voor doorlopen 

worden, waarin een concrete beoordeling plaatsvindt. Mogelijk kan beroep worden 

gedaan op de Notitie wonen landelijk gebied, die onlangs door de gemeenteraad is 

vastgesteld. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden 

ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over 

plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket 

Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 40: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 
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Reactie 41. (1612599) 
  

De gronden van dit perceel zijn Agrarisch bestemd (artikel 3) van eigenaren is een 
Agrarische bestemming opgenomen met een bijbehorend bouwvlak. In een 
beheersverordening wordt het bestaande gebruik vastgelegd. De eigenaren wonen sinds 
1986 op dit adres. De gebouwen op het perceel worden vanaf dat moment niet meer voor 
bedrijfsmatige agrarische activiteiten gebruikt. Voor zover achterhaald kan worden is de 
verbouwing van 1985 bij de gemeente Doetinchem bekend. Dit blijkt onder andere 
doordat er twee huisnummers zijn toegekend. Om onduidelijke redenen is de agrarische 
bestemming sindsdien gehandhaafd. Ik verzoek u dan ook om voor het perceel 
Nijmansweg 3/3a te Doetinchem een woonbestemming op te nemen, conform het feitelijk 
bestaand gebruik zoals dat feitelijk al ruim 35 jaar aanwezig is op het moment dat de 
beheersverordening wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van de reactie heeft er onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is 

geconcludeerd dat er reeds vele jaren geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf. De 

hoofdfunctie ‘Wonen’ sluit dus beter aan bij de bestaande situatie en de omzetting heeft 

geen negatieve effecten op functies in de omgeving. De hoofdfunctie ‘Wonen’ is in de 

beheersverordening opgenomen. In het bestemmingsplan is altijd sprake geweest van één 

(bedrijfs)woning. Het toevoegen van een woning is een nieuwe ontwikkeling. In de 

beheersverordening kunnen geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. Een 

verzoek hiertoe kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden 

ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over 

plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket 

Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 41: 

• Op de verordeningskaart is de hoofdfunctie ‘Wonen’ opgenomen. 
 

Reactie 42. (1612605) 
  

42-1. De huidige planologische situatie  
Cliënten wonen aan de Hertelerweg 5 te Gaanderen. Naast hun woning bevindt zich 
sinds enkele jaren en in strijd met het vigerende bestemmingsplan het bedrijf Hofstad 
Grondwerken (hierna: Hofstad). Dit bedrijf houdt zich vooral bezig met grondverzet. 
De bedrijfsactiviteiten bestaan o.a. uit de afvoer van puin en oud straatwerk en de 
levering van menggranulaat (gebroken puin) en diverse grintsoorten. Het laden en 
lossen van dergelijke materialen veroorzaakt veel geluid- en trillinghinder. Cliënten 
ondervinden hiervan aanzienlijke overlast. Het ontwerp van de beheerverordening 
voorziet in de legalisatie van dit bedrijf. Cliënten kunnen zich hierin om de 
onderstaande redenen niet vinden.  
De gemeenteraad van Doetinchem heeft de vestiging van het bedrijf toegestaan door 
middel van de vaststelling op 18 juli 2013 van het bestemmingsplan Buitengebied 
2012. Dit bestemmingsplan legde op het perceel Hertelerweg 3 naar aanleiding van 
een door de eigenaar van Hertelerweg 3 op het voorontwerp ingediende zienswijze 
de bestemming ‘agrarisch loonbedrijf, gecombineerd met een hoveniersbedrijf en een 
grondverzetbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'gemengd'’. 
Cliënten waren met de vaststelling van het bestemmingsplan niet op de hoogte en 
hebben tegen dit bestemmingsplan geen rechtsmiddelen aangewend. Anderen 
hebben wel beroep ingesteld tegen andere onderdelen van het bestemmingsplan en 
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dat heeft ertoe geleid dat de Raad van State het besluit tot vaststelling bij uitspraak 
van 5 november 2014 in zijn geheel heeft vernietigd, o.a. omdat de stukken, 
waaronder ruimtelijke onderbouwingen, die behoorden bij een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen die mede als gevolg van zienswijzen alsnog in het plan waren 
verwerkt, niet ter inzage waren gelegd (ECLI;NL:RVS:2014:3930, r.o. 4.5). Zouden 
cliënten beroep hebben ingesteld, dan zou de Raad van State om deze reden ook hun 
beroep gegrond hebben verklaard. 
 
Naar aanleiding van deze vernietiging heeft de raad van Doetinchem het 
bestemmingsplan op 29 oktober 2015 opnieuw vastgesteld en daarbij het 
bestemmingsvlak en de bouwmogelijkheden voor Hertelerweg 3 nog eens vergroot. 
Dit vaststellingsbesluit heeft de Raad van State vernietigd bij uitspraak van 19 februari 
2020 (ECLI:NL:RVS:2020:498). De reden hiervoor was dat de raad had verzuimd om het 
ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Daardoor kleefde aan het 
nieuw vastgestelde plan hetzelfde gebrek als aan het eerder vastgestelde plan en 
waren belanghebbenden, onder wie ook cliënten, opnieuw niet in de gelegenheid 
gesteld om de gevolgen van het plan te beoordelen en daarop zo nodig een 
zienswijze in te dienen en eventueel daartegen vervolgens beroep in te stellen. 
 
Het gevolg van deze vernietiging is dat de agrarische bestemming voor het perceel 
Hertelerweg 3 zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2000 is herleefd 
en dat het bedrijf in strijd met deze bestemming in werking is. 
 
De voorgestelde Beheersverordening is in strijd met de Omgevingsverordening 
In het ontwerp van de Beheersverordening wordt nu voorgesteld om op het perceel 
opnieuw de bestemming 'Bedrijf' te leggen met daarbij de aanduiding 'gemengd', wat 
inhoudt dat ter plaatse een agrarisch loonbedrijf, gecombineerd met een 
hoveniersbedrijf en een grondverzetbedrijf is toegestaan. Deze voorgestelde regeling 
is in strijd met de provinciale Omgevingsverordening (die ingevolge artikel 1.3 ook van 
toepassing is op beheersverordeningen als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet 
ruimtelijke ordening). Vaststelling ervan zal dan ook onrechtmatig zijn.  

 

In de beheersverordening is de bestaande, legale situatie opgenomen zoals deze 
voortvloeit uit de gepubliceerde melding Activiteitenbesluit en verleende 
omgevingsvergunningen. Onder meer uit het zogenoemde Tegelenarrest 
(ECLI:NL:RVS:1999:AA4296) vloeit voort dat een verleende vergunning in stand blijft, ook 
wanneer het bestemmingsplan waaraan is getoetst, later is vernietigd. De verleende 
omgevingsvergunningen voor de bouw van de bouwwerken en het gebruik blijft daarmee 
in stand. Alsmede dat niet is gebleken dat de melding Activiteitenbesluit strijdig heeft 
plaatsgevonden. De vaststelling van bestaande rechten is dan ook niet onrechtmatig. 
 
Eerder hebben de commissie bezwaarschriften en de voorzieningenrechter bij verlening 
van een omgevingsvergunnning geoordeeld dat van strijdigheid met de provinciale 
verordening niet is gebleken. Overigens is in hoofdstuk 2 van de toelichting de toetsing 
aan het provinciale beleid, waaronder de Omgevingsverordening, verantwoord. 
Daarbij is de beheersverordening in het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening aan de provincie voorgelegd voor advies. Dit advies is in 

hoofdstuk 5 van de toelichting weergegeven. De provincie heeft hierbij naar haar 

belangen gekeken, inclusief de provinciale Omgevingsverordening. Daaruit is niet 

gebleken dat er strijd is met de provinciale Omgevingsverordening. 
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42-2. In zijn bovengenoemde uitspraak van 19 februari 2020 heeft de Raad van State een 
vingerwijzing gegeven over de verdere besluitvorming: 
De raad zal een nieuw ontwerp met alle op de zaak betrekking hebbende stukken 
ter inzage moeten leggen en, na verkrijging en beoordeling van daartegen gerichte 
zienswijzen, vervolgens opnieuw een plan moeten vaststellen. De raad zal bij het 
opstellen van het nieuwe ontwerp en bij het vaststellen van een nieuw plan onder 
meer de op dat moment geldende Omgevingsverordening in acht moeten nemen.  
 
Uit deze vingerwijzing volgt dat het bedrijf aan de Hertelerweg 3 alleen positief kan 
worden bestemd als dit zou passen in de nu geldende Omgevingsverordening. Dat is 
niet het geval. De bestemmingsregeling in de Beheersverordening is in strijd met 
artikel 2.12 van de Omgevingsverordening (met het opschrift 'solitaire 
bedrijvigheid'). Dit artikel luidt als volgt: 
1. Een bestemmingsplan maakt geen vestiging mogelijk in het buitengebied van 
vormen van bedrijvigheid die naar huidige planologische inzichten wat betreft de 
ruimtelijke aanvaarbaarheid thuishoren op een bedrijventerrein. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingplan nieuwvestiging toch 
mogelijk maken als: 
a. sprake is van functieverandering, of 
b. het vigerende Regionaal programma werklocaties hierover afspraken bevat. 
3. Een bestemmingsplan maakt in het buitengebied uitbreiding van solitaire 
bedrijvigheid die leidt tot bedrijfsbebouwing groter dan 1.000 vierkante meter en 
waarbij de uitbreiding zelf groter is dan 250 vierkante meter bedrijfsbebouwing niet 
mogelijk, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat: 
a. verplaatsing naar een bedrijventerrein in redelijkheid niet mogelijk is; 
b. de uitbreiding regionaal is afgestemd; 
c. de uitbreiding landschappelijk goed wordt ingepast; 
d. de uitbreiding mogelijk wordt gemaakt met een maatbestemming. 
 
De hoofregel van dit artikel is dat een bestemmingsplan geen bedrijven in het 
buitengebied mag toestaan, als die bedrijven naar huidige inzichten thuis horen op 
een bedrijventerrein. Al sinds jaar en dag huldigt het provinciebestuur de opvatting 
dat grondverzetbedrijven thuishoren op een bedrijventerrein. Een eerdere poging 
om in het bestemmingsplan op dit perceel een grondverzetbedrijf toe te staan, 
stuitte dan ook op een veto van Gedeputeerde Staten. Die onthielden hun 
goedkeuring aam het desbetreffende planonderdeel (zie het als bijlage bijgevoegde 
besluit van 18 januari 2005, p. 6). 

 

De gemeente komt niet toe aan deze beoordeling. Zie het antwoord op reactie 42-1.  

 

42-3. De vestiging van het bedrijf aan de Hertelerweg 3 voldoet ook niet aan de criteria in 
artikel 2.12, lid 2, van de Omgevingsverordening. Dit artikellid maakt het mogelijk 
om van de hoofdregel af te wijken ingeval van functieverandering. Maar als we 
kijken naar de toelichting op deze uitzondering, wordt duidelijk dat deze hier niet 
van toepassing is. Deze toelichting luidt: 
'Solitaire bedrijvigheid die volgens de huidige planologische inzichten op een 
bedrijventerrein thuishoort, sluiten wij uit in het buitengebied. Het verbod op 
nieuwvestiging geldt niet als er sprake is van functieverandering bij een bestaand 
bedrijf of als de ontwikkeling past binnen de afspraken over solitaire bedrijvigheid 
in het Regionaal programma werklocaties. Onder functieverandering verstaan wij 
een ontwikkeling die leidt tot hergebruik van bestaande bebouwing, zorgt voor een 
kwaliteitsverbetering in het gebied en daar qua aard, schaal en functie past. De 
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regionale afspraken over functieverandering passen in elk geval binnen deze 
definitie.’ 
Van functieverandering is in het geval van Hertelerweg 3 geen sprake. Het 
agrarische bedrijf dat ooit op enkele percelen aan beide zijden van de Hertelerweg 
aanwezig was, waaronder het onderhavige perceel, is al in de jaren '90 beëindigd. 
Van functieverandering bij een bestaand bedrijf is dus geen sprake. Ook is geen 
sprake van hergebruik van bestaande bebouwing en al helemaal is geen sprake van 
een ontwikkeling die zorgt voor een kwaliteitsverbetering en die qua aard, schaal 
en functie past op deze locatie. Daarvoor leveren de bedrijfsactiviteiten te veel 
hinder op voor de omliggende woningen. 
Dit laatste is ook niet verwonderlijk gegeven het feit dat grondverzetbedrijven in 
categorie 3.1 vallen van de Brochure Bedrijven en Milieuzonering. Voor dit type 
bedrijven adviseert de Brochure een richtafstand ten opzichte van woningen van 50 
meter. De werkelijke afstand ten opzichte van de woning van cliënten bedraagt nog 
geen 20 meter. Bovendien moeten uit een oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening ook de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor het woon- en leefklimaat 
op het erf (het erf van cliënten grenst direct aan het perceel Hertelerweg 3) worden 
beoordeeld (vgl. Afdeling Bestuursrechtspraak 4 november 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2647, r.o. 18.2). 

 

Zie het antwoord op reactie 42-1. In de beheersverordening worden de bestaande, legale 

bedrijfsactiviteiten vastgelegd. Voor de inrichting is een melding Activiteitenbesluit 

verricht. Voor de nachturen is middels een besluit een maatwerkvoorschrift voor geluid 

genomen. Het bedrijf dient te voldoen aan de normen zoals opgenomen in het 

Activiteitenbesluit en het maatwerkbesluit. Naar aanleiding van verrichte controles is 

gebleken dat geen overschrijding plaatsvindt.  

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de Brochure Bedrijven en Milieuzoneringen 

richtafstanden bevatten. Deze zijn dus niet dwingend; het is een richtlijn. Als op basis van 

onderzoek blijkt dat voor een specifieke situatie andere (kortere) afstanden acceptabel 

zijn, dan is dat mogelijk, mits goed gemotiveerd. In het onderhavige geval wordt voldaan 

aan de normen zoals die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit. Het bedrijf mag te allen 

tijde deze normen niet overschrijden. In de directe omgeving bevinden zich enkele 

woningen, waarmee rekening is gehouden in de melding en het maatwerkvoorschrift.  

Op grond van het voorgaande heeft de gemeente de overtuiging dat een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat is gewaarborgd.  

 

42-4. Het feit dat de bouw van de op het perceel aanwezige loods op basis van een in 
2016 verleende vergunning is gebeurd (en dat daarnaast enkele vergunningvrije 
bouwwerken zijn gerealiseerd) brengt vanzelfsprekend niet mee dat het bedrijf om 
die reden toch positief moet worden bestemd. Toch is dit wel wat in de toelichting 
op het ontwerp van de Beheersverordening wordt gesuggereerd (zie paragraaf 
3.4.2.3). Daarin wordt de bestemmingsregeling voor Hertelerweg 3 verdedigd met 
de mededeling dat de bebouwing voor het bedrijf rechtsgeldig is vergund. Maar die 
verdediging snijdt geen hout. De Omgevingsverordening voorziet immers niet in 
deze situatie, bijvoorbeeld door op dit punt een uitzondering te maken, en dus 
geldt het verbod van artikel 2.12 onverkort.  

 

Zie het antwoord op reactie 42-1. 
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42-5. Ten overvloede merk ik verder nog op dat de betrokken vergunning is verleend op 
basis van het later vernietigde bestemmingsplan. Zou u de regels over het ter inzage 
leggen van ontwerpbestemmingsplannen en van wijzigingen daarop hebben 
nageleefd, dan zouden cliënten een zienswijze hebben ingediend tegen de 
bedrijfsbestemming van Hertelerweg 3 en vervolgens tegen de vaststelling van het 
plan beroep hebben ingesteld. Ook zouden zij dan vervolgens zijn opgekomen 
tegen de aan eigenaar van Hertelerweg 3 verleende omgevingsvergunning bouwen. 
Maar doordat u het bestemmingsplan in strijd met het recht en met voorbijgaan aan 
de belangen van omwonenden hebt vastgesteld - aldus het oordeel van de Raad van 
State in de hierboven genoemde uitspraken - hebt u cliënten van de mogelijkheid 
beroofd om op te komen tegen de bedrijfsbestemming. Een van de gevolgen 
hiervan is ook dat het voor hen geen zin meer had om op te komen tegen de daarna 
verleende omgevingsvergunning bouwen (gelet op het imperatief-limitatieve stelsel 
en de Tegelen-rechtspraak; op grond van deze rechtspraak hadden cliënten 
schorsing moeten vragen van het bestemmingsplan hangende de bezwaarprocedure 
tegen de omgevingsvergunning, maar schorsing vragen konden zij niet omdat zij 
door uw verzuim al juridisch buitenspel stonden).  
 
Het is daarom niet meer dan redelijk dat de nadelige gevolgen van dit verzuim voor 
uw rekening komen in die zin dat uw raad het bedrijf aan de Hertelerweg 3 ter 
plaatse niet alsnog positief kan bestemmen. Voor zover de hieruit 
noodzakelijkerwijs voortvloeiende bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing leidt tot 
schade voor het bedrijf ter plaatse hoort die schade voor rekening van uw gemeente 
te komen. In elk geval gaat het niet aan dat u de nadelige gevolgen van uw 
handelen probeert af te wentelen op cliënten door nu opnieuw te proberen het 
bedrijf ter plekke positief te bestemmen. 

 

Gedurende de gehele procedure heeft de gemeente zorgvuldig betrokkenen in het 

landelijke gebied geïnformeerd over het bestemmingsplan wat in voorbereiding was en de 

procedure. Naast de reguliere wijze van bekendmaking op onder andere de 

gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, zijn ook brieven verzonden naar alle adressen 

in het buitengebied. Ook het woonadres van cliënten staat op deze verzendlijst en ook 

daar zijn de brieven, die hiervoor huis-aan-huis zijn verzonden, bezorgd. Cliënten hadden 

dus op dat moment kunnen reageren op het bestemmingsplan, wat zij niet hebben 

gedaan.  

 

De aangehaalde omgevingsvergunning is verleend in de periode dat het bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012 in werking was na de vaststelling van 29 oktober 2015 hangende de 

beroepsprocedure waar op 19 februari 2020 uitspraak op volgde. Zoals briefschrijver al 

stelt, was op dat moment vanwege het limitatief-imperatieve stelsel voor 

vergunningverlening aanhouding of weigering van de aangevraagde vergunning op basis 

van het bestemmingsplan niet aan de orde. Het plan was immers in werking getreden. 

 

Verder zie het antwoord op reactie 42-1 waarom het juist vastleggen van het bedrijf aan 

de Hertelerweg 3 in de beheersverordening wel mogelijk en noodzakelijk is. 

 

42-6. Misbruik van procedure en strijd met het beginsel van fair play 
In zijn uitspraak van 19 februari 2020 heeft de Raad van State uw raad opgedragen 
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om een nieuw bestemmingsplan ter inzage te leggen en vervolgens, rekening 
houdend met de daartegen ingediende zienswijzen, dit plan vast te stellen. Langs 
deze weg zouden alle belanghebbenden alsnog de mogelijkheid krijgen hun 
belangen bij uw raad te bepleiten en vervolgens, tegen uw beslissing beroep in te 
stellen bij de Raad van State. Maar in plaats daarvan stellen burgemeester en 
wethouders nu aan u voor om een Beheersverordening vast te stellen, kennelijk met 
het doel een nieuwe gang naar de rechter te voorkomen. Maar vaststelling van een 
Beheersverordening in deze situatie komt neer op misbruik van procedure. Misbruik 
omdat het daardoor niet meer nodig is om de gebreken in de eerdere door de Raad 
van State vernietigde bestemmingsplannen, waaronder de gebrekkige en 
onrechtmatige besluitvorming over het perceel Hertelerweg 3, te herstellen. De 
Raad van State komt er namelijk toch niet meer aan te pas (tegen de vaststelling van 
een beheerverordening kan men immers niet opkomen bij de bestuursrechter). Het 
gevolg daarvan is dat cliënten en ook vele andere betrokkenen opnieuw niet de 
kans krijgen om hun inhoudelijke bezwaren aan de Raad van State voor te leggen. 
 
Het gaat daarom niet aan om hangende het besluitvormingstraject over de op het 
landelijk gebied te leggen bestemmingen nu de bakens te verzetten en te kiezen 
voor het vaststellen van een beheersverordening. Als uw raad ervoor kiest om dat 
toch te doen, handelt u in strijd met het verbod op détournement de procedure en 
met het fair play-beginsel, beiden algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook 
handelt u daardoor in strijd met de uitspraak van de Raad van State van 19 februari 
2020 en daarmee met het fundamentele rechtsbeginsel dat het bestuur rechterlijke 
uitspraken dient na te leven. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft de gemeente de mogelijkheid om te kiezen 
voor een bestemmingsplan of een beheersverordening. De uitspraak van de Raad van 
State van 19 februari 2020 is niet impliciet een verplichting voor de gemeente om opnieuw 
een bestemmingsplan vast te stellen. Daar heeft de gemeente op basis van de Wro een 
eigen keuzevrijheid in. Naar mening van de gemeente is er dus geen sprake van strijd met 
het verbod op détournement de procedure en het fair play-beginsel. 
 
Na de vernietiging van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 is een afweging 
gemaakt of voor het landelijk gebied opnieuw een bestemmingsplan opgesteld zou gaan 
worden of dat gekozen zou worden voor het vastleggen van de bestaande, legale gebruik 
in een beheersverordening. 
Bij de afweging die hierbij heeft plaats gevonden, is onder andere gekeken naar te 
komende wetswijziging. Naar verwachting zal de Omgevingswet (Ow) in 2022 in werking 
treden. Deze wet vervangt veel wetten, waaronder de Wro. Na inwerkingtreding van de 
Ow moet de gemeente één omgevingsplan voor de gehele gemeente vaststellen. De 
gemeente streeft ernaar om hier zo snel als mogelijk na de inwerkingtreding van de Ow 
mee te beginnen. 
Als de gemeente gekozen had voor een bestemmingsplan voor het landelijk gebied, dan 
waren daarvoor veel kostbare onderzoeken nodig geweest. En deze onderzoeken zouden 
dan over een paar jaar, voor het omgevingsplan, opnieuw uitgevoerd moeten worden. Dit 
is één van de hoofdredenen waarom voor het landelijk gebied gekozen is voor een 
beheersverordening. 
 
In het toekomstige omgevingsplan zal weer meer ontwikkelruimte vast worden gelegd, 
die dan onderzocht moet worden zoals de Ow voorschrijft.  
Zie ook raadsmededeling 2020-53 van het college aan de gemeenteraad op 

besluitvorming.doetinchem.nl, waarin de overwegingen voor de keuze voor een 

beheersverordening staan. 
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42-7. Gelet op al het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om de Beheersverordening 
in de voorgestelde vorm niet vast te stellen en in plaats daarvan in overeenstemming 
met de uitspraak van de Raad van State alsnog een bestemmingsplan in procedure 
te brengen. 
 
Indien u vasthoudt aan uw keuze voor een beheerverordening verzoek ik u namens 
cliënten om de daarin voorgestelde planologische regeling voor het perceel 
Hertelerweg 3 niet vast te stellen wegens de strijd ervan met de 
Omgevingsverordening. 
 
Een kopie van deze zienswijze zal ik verzenden aan Gedeputeerde Staten van 
Gelderland met het verzoek om, mocht uw raad de Beheersverordening toch 
vaststellen, dit besluit te schorsen en voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon.  

 

De gemeente is van mening dat op een rechtsgeldige wijze tot de vaststelling van de 

beheersverordening zal worden gekomen.  

Zie onder meer het antwoord op reactie 42-1 omtrent de stelling dat de 

beheersverordening in strijd zou zijn met de Omgevingsverordening.  

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 42: 

• Geen. 
 

Reactie 43. (1612634) 
 

43-1. Het ontwerp brengt ten onrechte wijzingen aan in de vergunde situatie op de 
bedrijfslocaties Bartelsstraat 3 en Varsseveldseweg 255 
 
Het is de expliciete bedoeling van uw gemeente dat deze beheersverordening de 
huidige situatie weergeeft van het 'oude' bestemmingsplan buitengebied en de 
wijzigingen als gevolg van alle nadien verleende vergunningen en vrijstellingen. Deze 
verordening wil geen inhoudelijke wijziging aanbrengen in bestemmingen en 
vergunde bedrijfssituaties. Dit is wel het geval. Cliënt kan zich niet verenigen met hoe 
beide bedrijfslocaties zijn weergegeven. Client is van mening dat de vergunde situatie 
niet correct is opgenomen. Client verzoekt u dringend om onderstaande wijziging aan 
te brengen in het ontwerp. 
Voor deze locaties op de plankaart onder het bestemmingsplan Doetinchem 
buitengebied 2000 verwijs ik naar bijlage 2 (onderdeel van de reactie). Voor de 
planverbeelding in het ontwerp verwijs ik naar bijlage 3 (onderdeel van de reactie). 

 

Wij hebben hiervan kennis genomen en in de navolgende beantwoording gaan we er 

verder op in. 

 

43-2. Bartelsstraat 3  
Bouwblok onduidelijk opgenomen. 
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Client verzoekt u expliciet na te gaan of het bouwblok onveranderd is overgenomen 
en weergegeven. Dit is niet helemaal exact te controleren, omdat de planviewer op 
ruimtelijke plannen op locatieniveau niet werkt. De schermafbeelding is 
overgenomen uit deelkaart nummer 6, zie bijlage 4. 
 

Bijlage 4 
Om elke discussie uit te sluiten en dit goed te controleren ontvangt u als bijlage de 
milieutekening van de vergunde bedrijfsgebouwen op deze locatie, zie bijlage 5.  
 

Bijlage 5 
Deze gebouwen en bouwwerken zijn allen gerealiseerd en in gebruik. De 
beheersverordening dient daar een exacte weergave van te zijn. 

 

De bouwvlakken op ruimtelijkeplannen.nl zijn inderdaad wat minder eenvoudig te 

raadplegen en om die reden is er op de site van de gemeente een gebruiksvriendelijke 

viewer geplaatst. De bouwvlakken zijn gelijk aan de bouwvlakken in eerder vastgestelde 

bestemmingsplannen. Er is geen aanleiding om de bouwvlakken aan te passen.  

 

43-3. Bartelsstraat 3  
Aanduiding niet-grondgebonden en "specifieke vorm van agrarisch - intensieve 
veehouderij voor varkens" ontbreekt  
 
Het betreft een varkensbedrijf wat vergund is onder de bestaande bestemming 
"intensieve veehouderij". Dit is altijd als aanduiding op de Bartelsstraat 3 
opgenomen geweest. In het ontwerp ontbreekt deze aanduiding. Dit is onjuist. Ik 
leg dit uit. 
 
Uit de planregels (hoofdfunctieomschrijving en de specifieke gebruiksregels) en de 
legenda valt op te maken dat in het ontwerp wordt gekozen voor een 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering als hoofdaanduiding. Indien dat anders 
is, wordt dit op de betreffende locatie met de afkorting NG (niet grondgebonden) 
aangeduid. Ook zijn er specifieke bedrijfsaanduidingen mogelijk voor de intensieve 
veehouderij, maar dan alleen voor kippenbedrijven, zoals blijkt uit de toelichting en 
de legenda op ruimtelijke plannen. 
 
Op de plankaart voor de Bartelsstraat is niets van dit alles terug te vinden. Dat 
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betekent dat voor deze locatie de aanduiding intensieve veehouderij is vervallen. 
Cliënt verzoekt u dringend om dit te herstellen. Het bedrijf is niet grondgebonden. 
In elk geval moet de bestemming "grondgebonden veebedrijf' gewijzigd worden. 
Cliënt is van mening dat de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - intensieve 
veehouderij" niet alleen voor kippenbedrijven, maar ook voor varkensbedrijven 
opgenomen moet worden in de bestemmingsomschrijving en de planverbeelding 
voor deze locatie. De juiste aanduiding is "specifieke vorm van agrarisch - intensieve 
veehouderij voor varkens". Cliënt verzoekt u dit aan te passen. 

 

Ten onrechte is voor deze locatie geen functieaanduiding ‘niet grondgebonden’ 

opgenomen. Voor de inwerkingtreding van de Reconstructiewet bevond zich op deze 

locatie al een niet grondgebonden veehouderij. Dit is gecorrigeerd bij de vaststelling van 

de beheersverordening. 

 

43-4. Varsseveldseweg 255 
Bouwblok onjuist opgenomen  
 
Cliënt constateert dat het opgenomen bouwblok is gewijzigd ten opzichte van het 
bestemmingsplan Doetinchem buitengebied 2000. Ook hiervoor geldt dat de 
planviewer op ruimtelijke plannen op locatieniveau niet werkt. De schermafbeelding 
van het opgenomen bouwblok is overgenomen uit deelkaart nummer 6, zie bijlage 
6.  

Bijlage 6 
 
Dit bouwblok komt niet overeen met de verleende vergunningen en vrijstellingen 
op deze locatie. Als bewijs hiervan ontvangt u als bijlage de milieutekening van de 
vergunde bedrijfsgebouwen op deze locatie, zie bijlage 7. 



1434859 / 1602599  
Pagina 66 van 111 26 mei 2021 

 

 
 
Deze gebouwen en bouwwerken zijn allen gerealiseerd en in gebruik. De 
beheersverordening dient daar een exacte weergave te zijn. Cliënt verzoekt u 
dringend om het bouwblok in overeenstemming te brengen met deze 
milieutekening. De juiste weergave van het bouwblok is weergegeven in bijlage 8. 

 
Client verzoekt u dit aan te passen bij de vaststelling van de definitieve 
beheersverordening. 

 

De bouwvlakken op ruimtelijkeplannen.nl zijn inderdaad wat minder eenvoudig te 

raadplegen en om die reden is er op de site van de gemeente een gebruiksvriendelijke 

viewer geplaatst. De bouwvlakken zijn gelijk aan de bouwvlakken in eerder vastgestelde 

bestemmingsplannen. Er is geen aanleiding om de bouwvlakken aan te passen.  

Dit geldt evenmin voor het opnemen van een mestopslag binnen het bouwvlak. Deze mag 

op grond van de regels zich ook buiten het bouwvlak bevinden.  

 

43-5. Varsseveldseweg 255 
Aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij voor varkens' 
mist 
 
Het betreft een varkensbedrijf wat vergund is onder de bestaande bestemming 
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"intensieve veehouderij". Dit is in het vigerende bestemmingsplan buitengebied 
altijd als aanduiding op de Varsseveldseweg 255 opgenomen geweest. In het 
ontwerp ontbreekt deze aanduiding. Dit is onjuist. Ik leg dit uit. 
Zoals hierboven al is aangeven, volgt uit de planregels (hoofdfunctieomschrijving en 
de specifieke gebruiksregels) en de legenda dat in het ontwerp wordt gekozen voor 
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering als hoofdaanduiding. Indien dat 
anders is, wordt dit op de betreffende locatie met de afkorting NG (niet 
grondgebonden) aangeduid. 
Op de plankaart voor de Varsseveldseweg 255 is de aanduiding NG (niet 
grondgebonden) opgenomen. Het bedrijf is niet grondgebonden. Dat betekent dat 
voor deze locatie de expliciete aanduiding 'intensieve veehouderij' is vervallen. 
Cliënt verzoekt u dringend om dit te herstellen. Cliënt is van mening dat de 
aanduiding intensieve veehouderij niet alleen voor kippenbedrijven, maar ook voor 
varkensbedrijven als "specifieke vorm van agrarisch" opgenomen moet worden in 
de bestemmingsomschrijving en de planverbeelding. De juiste aanduiding is 
"specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij voor varkens". Cliënt 
verzoekt u dit aan te passen. 

 

Voor deze locatie is reeds de functieaanduiding ‘niet grondgebonden’ opgenomen.  

 

43-6. Varsseveldseweg 255 
Aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-oppervlakte mestopslag' mist  
 
In de planverbeelding wordt een mestopslag specifiek aangeduid. Blijkens de 
legenda is hiervoor de code SBA-OM opgenomen, dat verwijst naar de "specifieke 
bouwaanduiding – oppervlakte mestopslag". Deze code ontbreekt op de 
planverbeelding van de Varsseveldseweg 255, ik verwijs naar bijlage 6 (onderdeel 
van de reactie). 
Dat betekent dat de voor deze locatie vergunde mestopslag niet correct is 
weergegeven. Ik verwijs voor de plaatsbepaling van deze mestopslag naar de 
bijgevoegde milieutekening, zie bijlage 7 (onderdeel van de reactie). 
Voor de gegevens van de vergunning voor deze mestopslag verwijs ik naar besluit 
11-11-2016 kenmerk 20150242/2016.14989 en 13 mei 2016 kenmerk 20150242. De 
mestopslag is gerealiseerd en in gebruik. Cliënt verzoekt u dit aan te passen. 

 

Voor deze locatie is het opnemen van een ‘specifieke bouwaanduiding - oppervlakte 

mestopslag’ niet noodzakelijk. De aanduiding waarnaar verwezen wordt, is voor een 

specifieke situatie elders in het verordeningsgebied noodzakelijk. De mestopslag bij 

Varsseveldseweg 255 is vergund op grond van in algemene regeling het bestemmingsplan 

wat toen gold. Deze regeling komt in de beheersverordening nu terug in artikel 4.4.1. 

Expliciete aanduiding is daarom niet nodig. 

 

43-7. 2. Planregels moeten worden aangepast 
Verbod tot het uitbreiden met een andere categorie dieren moet geschrapt worden  
 
Cliënt merkt op dat in de gebruiksregels is bepaald dat voor de bedrijven die zijn 
voorzien van de aanduiding 'niet grondgebonden' onder gebruik in strijd met deze 
hoofdfunctie in elk geval gerekend het uitbreiden met een andere categorie dieren 
(overeenkomstig de hoofdcategorieën uit de Regeling ammoniak en veehouderij) 
dan de bestaande categorie en met uitzondering van melkrundvee. 
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Dit is een ongewenste inperking van de op dit moment toegestane bedrijfsvoering 
en planologische gebruiksmogelijkheden op beide locaties en in strijd is met de 
huidige agrarische bestemming. Client kan zich daar niet mee verenigen. Dit is een 
forse inperking en wijziging van de bestaande rechten. Dit past niet in de 
beleidsarme wijze van opstellen van een beheersverordening. Dit verbod moet 
geschrapt worden. 

 

Zie reactie 21-1. 

 

43-8. 2. Planregels moeten worden aangepast 
b. Het vergroten van het bouwvlak moet getoetst worden aan vergunde 
stikstofdepositie; uitbreidingen met extern salderen moeten mogelijk zijn. 
 
In de regels voor de overschrijding van de bouwgrens voor een niet grondgebonden 
veehouderijbedrijf wordt bepaald dat dit alleen kan, als vaststaat dat de 
stikstofdepositie niet kan toenemen ten opzichte van de bestaande stikstofdepositie. 
Dit is in de visie van cliënt een onredelijke eis op een individuele planlocatie, die 
geen enkel verband houdt met de doelstellingen van het bestemmingsplan. De 
bescherming van de beoogde natuurbelangen wordt al uitgebreid geregeld in de 
kaders van de Wnb-vergunning. De uitvoering daarvan is de bevoegdheid van de 
provincie. Het vergroten van het bouwvlak kan per saldo ook stikstofneutraal 
worden uitgevoerd, indien gebruik wordt gemaakt van extern salderen. Deze 
bepaling staat daaraan in de weg. 
Naar de mening van cliënt moeten vergunde stalsystemen en vergunde 
dieraantallen gerespecteerd worden door deze beheersverordening. Ook het 
uitbreiden door het extern aankopen van stikstofrechten moet mogelijk zijn en 
blijven. Dat past bij een gezonde bedrijfsvoering. De agrarische bedrijfsvoering moet 
flexibel kunnen inspelen op de toekomst. Een standstill bepaling is een te zwaar 
middel en planologisch ook niet noodzakelijk. 
Het toetsen aan bestaande rechten geeft blijkt van een onjuiste rechtsopvatting. Dit 
dient aangepast te worden. De veehouderij wordt voortdurend geconfronteerd met 
sluipende inperkingen van de bedrijfsvoering en het ongeldig maken van vergunde 
rechten. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Dit past ook niet bij de huidige 
rechtsopvatting van de Raad van State over externe saldering van stoppende 
bedrijven ten gunste van de uitbreidingsmogelijkheden in een bestemmingsplan. 
Deze externe saldering wordt toegestaan met vergunde rechten. Zelfs als op het 
overgenomen bedrijf feitelijk geen dieren meer aanwezig zijn. Ik verwijs naar de 
Moerdijkuitspraak van de Raad van State van september 2020. 
Cliënt verzoekt u het toetsingskader voor de overschrijding van de bouwgrens voor 
een niet grondgebonden veehouderijbedrijf aan te passen, zodat ook uitbreiding 
met extern salderen mogelijk is en blijft. De exacte formulering laat cliënt aan uw 
gemeente over. Er zijn veel manieren om dit correct op te nemen met inachtneming 
van de rechtszekerheid van vergunde rechten. De huidige definitie moet geschrapt 
worden. 

Deze gevraagde mogelijkheid is gericht op een nieuwe ontwikkeling en mag niet worden 

meegenomen in de beheersverordening. In een beheersverordening mogen namelijk geen 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Daarbij dient een 

zorgvuldige toetsing aan wet- en regelgeving plaats te vinden. Beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden, zoals erfbebouwing of dakopbouwen overeenkomstig eerder 

vastgestelde bestemmingsplan mogen wel worden opgenomen in een 

beheersverordening. Dat is dan ook gebeurd. 
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Overigens betekent dit op voorhand niet dat de gemeente niet kan of zou willen 

meewerken aan de gevraagde ontwikkeling. Er moet hiervoor een afzonderlijke 

planologische procedure doorlopen worden, waarin een concrete beoordeling en toetsing 

plaatsvindt. 

Hiervoor kan men zich in eerste instantie richten tot het loket bouwen en wonen van de 

gemeente. De medewerkers kunnen initiatiefnemers informeren over de mogelijkheden. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 43: 

• De bepaling met betrekking tot ‘strijdige gebruik veebezetting’ wordt aangepast.  
• Voor de locatie Bartelsstraat 3 is de functie aanduiding ‘niet grondgebonden’ 

opgenomen. 
 

Reactie 44. (1612659) 
  

44-1. Afbeelding 

 
Toelichting op de afbeelding 
AMBT-DOETINCHEM / Sectie M / Perceel 4488  
De rood gearceerde driehoek op de bijlage zit vast aan het bosje op perceel 4485 
ten westen hiervan en valt naar mijn mening onder N (Natuur) en niet onder A 
(Agrarisch). Wellicht is er met de functieverandering indertijd iets mis gegaan. In elk 
geval vormt het een geheel met het bosje ten westen.  
De greppel loopt hier langs de oostkant van perceel 4488. Bij perceel 4333 loopt de 
greppel langs de westzijde. De greppel is recht over dit traject.  
In de plannen rond de Zumpe, waaraan wij meedoen, wordt deze greppel, de 
Zumpesloot, verondiept of gedempt. 
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Dit perceel had inderdaad ook voorzien moeten zijn van de hoofdfunctie ‘Natuur’, net als 

het grote perceel wat wel deze functie heeft. Dit is bij de vaststelling van de 

beheersverordening hersteld. 

 

44-2. Toelichting op de afbeelding 2 
Onbekende sloot/greppel 
Over een deel van perceel 4488 en een deel van perceel 4485 is een taartpunt-
vormige figuur getekend. De zuidelijke gekromde lijn suggereert een sloot/greppel. 
Die bestaat echter niet. 

 

Dit is een lijn van de functieaanduiding ‘milieuzone - ammoniakbuffergebied’. De 

begrenzing hiervan is afkomstig van de provincie Gelderland. Deze is één op één 

overgenomen.  

 

44-3. Toelichting op de afbeelding 3 
Kikkerpoel  
De zuidelijk gelegen langgerekte rechthoek met bestemming A krijgt in de nieuwe 
plannen een functieverandering met de bestemming N.  
Hierin is, naar ik aanneem, een kikkerpoel getekend, de werkelijke vorm is dermate 
anders, dat het wellicht zinvol is deze aan te passen. 

 

De lijn die op dit perceel te zien is, heeft ook met de functieaanduiding ‘milieuzone - 

ammoniakbuffergebied’ te maken. Zie antwoord 44-2. Gronden die nog niet omgevormd 

zijn naar de hoofdfunctie  ‘Natuur’ en waarvoor ook nog geen vergunningen verleend 

zijn, krijgen niet de hoofdfunctie ‘Natuur’ in de beheersverordening. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 44: 

• Perceel ambt Doetinchem, sectie M, nummer 4488, is toegevoegd aan de 
hoofdfunctie ‘Natuur’. 

 

Reactie 45. (1612667) 
  

45-1. In de begeleidende brief van 15 december 2020 bij de ter inzage legging, staat dat 
de gemeente Doetinchem gekozen heeft voor een tijdelijke oplossing, te weten een 
Beheersverordening. Ik heb geen besluit kunnen vinden waaruit blijkt dat de 
gemeente (Gemeenteraad) daar voor gekozen heeft. 
Samenvatting: De besluitvormingsgrondslag ontbreekt. 

 

De daadwerkelijke besluitvorming door de raad vindt pas plaats bij de vaststelling van de 

beheersverordening.  

Over de voorbereidende werkzaamheden zijn door het college besluiten genomen, 

waarbij de gemeenteraad actief geïnformeerd is via twee raadsmededelingen (2020-53 

d.d. 13 mei 2020 en 2020-136 d.d. 8 december 2020). Deze zijn terug te vinden op 

besluitvorming.doetinchem.nl.  
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Het principe-besluit over de beheersverordening is genomen door het college. Zij heeft de 

raad daarvan op de hoogte gesteld via hiervoor genoemde raadsmededelingen. De raad 

besluit pas als de (definitieve) beheersverordening, d.w.z. de ontwerpbeheersverordening 

met verwerking van de reacties, voorgelegd wordt. 

 

45-2. In de begeleidende brief van 15 december 2020 bij de ter inzage legging, staat dat 
de Beheersverordening ter inzage wordt gelegd. (zie ook ad 1) Ik kan niet 
terugvinden hoe deze procedure zich verhoud tot de AWB, vandaar ook mijn 
formulering van “onjuistheden/zienswijze/bedenkingen/bezwaren”. 
Samenvatting: De status voor de AWB-rechtsgang ontbreekt. 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) kent geen voorbereidingsprocedure voor de 

beheersverordening. De beheersverordening is vergelijkbaar met andere verordeningen 

die een gemeente kan vaststellen, zoals bijvoorbeeld de Bomenverordening. De Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) is niet van toepassing voor wat betreft de 

voorbereidingsprocedure. Dit is bepaald in de Wro. 

 

45-3. De begeleidende brief van 15 december 2020 is weliswaar ondertekend, maar geeft 
niet aan in welke hoedanigheid (gemeente, B&W, gemeenteraad). (zie ook ad 1 en 
ad 2) Ik kan de status van de brief, en dus de status van de concept-
Beheersverordening, niet plaatsen. 
Samenvatting: De bestuurlijke status van de concept-stukken ontbreekt. 

 

De brief is op basis van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 

gemeente Doetinchem 2016 door het afdelingshoofd ondertekend. 

 

45-4. Ik constateer op een aantal punten (als voorbeeld Broekstraat 16) dat u expliciet 
NIET uitgaat van de huidige legale situatie, maar dat U een illegale ontstane situatie 
alsnog wilt gaan legaliseren (zie ook de definitie van transport bij 5.1.b.22 van de 
regels, te weten "transportbedrijf (niet ten behoeve van vee)”, ter plaatse van de 
aanduiding 'transportbedrijf’. 
De ontstane illegale situatie heeft u overigens zelf gecreëerd, dat is niet verwijtbaar 
aan het bedrijf dat te goeder trouw is. 
Ik zie in het bestaande Zelhemse Bestemmingsplan dat het bedrijf getypeerd is als 
“pluimveehandel, tevens transport”. Zoals u weet heeft de Raad van State in haar 
eerste uitspraak (bestemmingsplan Doetinchem Buitengebied 2012), aangegeven 
dat de huidige activiteiten (zijnde handel & transport van slacht(afval)-producten) 
NIET valt onder de (Zelhemse) bestemmingsplan-beschrijving. 
De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen om, als de gemeenteraad 
nog steeds van oordeel is dat de nieuwe activiteiten wel passen in het buitengebied, 
de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen dat inpassing wel mogelijk 
maakt. 
Dat heeft U vervolgens gedaan door (wederom) een kleine tekstuele wijziging van 
de regels voor te stellen, zijnde “onder pluimvee vallen ook pluimvee-
(bij)producten”, de formulering uit het LAP-2 dat toen van toepassing was. Hiermee 
heeft de gemeente het begrip pluimvee (= levende have) verruimd met 
slacht(afval)producten (= dode have). De Raad van State heeft vervolgens het gehele 
Bestemmingsplan 2012 vernietigd. 
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Samenvatting: De Beheersverordening gaat NIET uit van de huidige legale situatie 
volgens het Bestemmingsplan Zelhem. 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 is inderdaad door de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd (201600392/1/R1 d.d. 19 februari 

2020). Maar de Afdeling is onder rechtsoverwegingen 17 tot en met 23 wel inhoudelijk 

ingegaan op de door briefschrijver ingediende beroepsgronden rondom het bedoelde 

transportbedrijf. Daaruit blijkt dat het beroep van briefschrijver ongegrond is verklaard. 

 

45-5. Omdat de Beheersverordening NIET uitgaat van de huidige legale situatie volgens 
het Bestemmingsplan, is onderzoek naar de fysieke leefomgeving, zoals 
stikstof/fijnstof/ natuurbescherming noodzakelijk. 
U geeft zelf ook aan dat u in de Beheersverordening vastlegt hoe het perceel nu 
gebruikt wordt maar ook hoe het perceel nog iets anders zou mogen worden 
gebruiken. Om als Gemeente een gedegen besluit te kunnen nemen en om als 
burger het te begrijpen is dit wel noodzakelijk. Zoals u weet zit het venijn veelal in 
de details (zie ook Toeslagenaffaire). 
Samenvatting: Er ontbreekt (a) een overzichtslijst van wijzigingen en (b) de 
consequenties daarvan voor stikstof/fijnstof/natuurbescherming. Er kan dan ook niet 
geoordeeld worden of er sprake is van gelijk blijven of van uitbreiding van de 
stikstof/fijnstof/ natuurbescherming doelen/grenzen. Er ontbreekt (c) een (MER) 
beoordeling, die ervoor zorgdraagt dat de Beheersverordening geen afbreuk doet 
op de fysieke leefomgeving 

 

De beheersverordening legt de bestaande, legale situatie vast.  

 

Zie verder het antwoord bij reactie 45-4.  

 

45-6. Omdat de Beheersverordening NIET uitgaat van de huidige legale situatie volgens 
het Bestemmingsplan en er ontbreken onderzoeken die aantonen dat de 
voorgestelde beheersverordening geen uitbreiding van de plan en er geen overzicht 
is van wijzigingen, is er dus geen zicht op de financiële consequenties voor de 
gemeente. 
Samenvatting: Er ontbreekt een risico-inschatting van de kosten voor de gemeente 
(te denken aan planschade).  

 

Zie het antwoord bij reactie 45-4.  

 

45-7. Omdat de Beheersverordening NIET uitgaat van de huidige legale situatie volgens 
het Bestemmingsplan, is zo te zien ook niet getoetst aan de provinciale 
Omgevingsverordening. 
Samenvatting: Er ontbreekt een toets aan de provinciale Omgevingsverordening. 

 

Zie het antwoord bij reactie 45-5.  
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 45: 

• Geen. 
 

 

Reactie 46. (1612708) 
  

46-1. Aan de voorzijde van ons perceel is met geel de woonbestemming aangegeven. Het 
verrast ons dat links en rechts de perceelgrens niet als "woon"-grens is 
aangehouden. En naar achteren toe niet de grens met het aangrenzende 
natuurstuk. Bij andere percelen in de straat zien we wel dat de woonbestemming 
tot aan de erfgrens loopt. 

 

De vorm van het vlak met de hooffunctie ‘Wonen’ heeft te maken met zowel het 

eigendom als ook met de grootte van het perceel waar de woning op staat. Als de afstand 

tussen een gevel van de woning en de perceelgrens meer is dan 30 meter, dan is de grens 

van de functie ‘Wonen’ op 30 meter gelegd. De grond die buiten dit vlak ligt, krijgt de 

agrarische functie die aansluit op die omgeving aanwezig is. 

Het perceel bij Vossenstraat 81 is breder, waardoor aan de noordwest en noordoostzijde 

de grens van 30 meter gehanteerd is. Aan de zuidoostzijde is het functievlak iets vergroot, 

zodat het ook voldoet aan de genoemde uitgangspunten. 

Andere woningen bij briefschrijver in de straat zijn kleiner, waardoor daar wel de 

perceelgrens de grens van de hoofdfunctie ‘Wonen’ is. 

 

46-2. Ik heb via de viewer de 6 typen waarnaar wordt verwezen bekeken. De impact van 
de typen op het gebruik van ons perceel is voor mij onduidelijk. 

 

Op het perceel in kwestie zijn 2 hoofdfuncties en 3 aanduidingen aanwezig in de 

ontwerpbeheersverordening: 

- hoofdfunctie: ‘Wonen’ 
- dubbelhoofdfunctie: ‘Waarde - Archeologische verwachting 3’ 
- gebiedsaanduiding: ‘overige zone - waardevol landschap’ 
- gebiedsaanduiding: ‘milieuzone - natte landnatuur’ 
- gebiedsaanduiding: ‘milieuzone – ammoniakbuffergebied’. 

Welk zesde ‘type’ briefschrijver heeft gezien, is niet duidelijk. 

Uit nader onderzoek, zie reactie 69.4, is gebleken dat de gebiedsaanduiding ‘overige zone 

- waardevol landschap’ niet meer opgenomen hoeft te worden. Deze is dus geschrapt. 

 

De hoofdfunctie ‘Wonen’ is voor uw perceel rondom de woning de primaire hoofdfunctie. 

De andere ‘typen’ zijn opgenomen ter bescherming van bepaalde (verwachtings)waarden 

die aanwezig zijn op de locatie en de omgeving. 
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46-3. In het voorjaar van 2013 hebben wij een bestemmingswijziging landbouw-natuur 
ingediend voor het achterste deel van ons perceel. De provincie heeft indertijd de 
subsidieafspraken omvormen landbouw-natuur maar voor een deel waargemaakt. 
Omdat het bestemmingsplan is vernietigd vraag ik me nu af wat de definitieve 
status van het achterste deel van ons perceel is. Landbouw of Natuur. Graag ontvang 
ik hier informatie over. 

 

Dit achterste deel van de grond van briefschrijver heeft de hoofdfunctie ‘Natuur’ in de 

beheersverordening. Dit is gebaseerd op de omvorming waar briefschrijver aan refereert. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 46: 

• Functievlak aan de zuidoostzijde iets vergroten. 
 

Reactie 47. (1612721 & 1613210) 
  

47-1.  Briefschrijvers zijn woonachtig op Bokkenstraat 6, 8 en 8a te Wehl. 
De ontwerpbeheersverordening 'Landelijk gebied - 2020' bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting.  
Uit de verbeelding volgt dat aan de percelen met de kadastrale aanduiding Weh00-L 
met de nummers 664, 225, 222, 221, 505, 506, 507, 219, 513, 259, 258, 260, 226 en 
alle percelen ten noorden en oosten daarvan de volgende bestemming is toegekend: 
Hoofdfunctie Agrarisch 
 
Bestaande bestemming: 
Op grond van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' 
volgt uit de verbeelding dat aan de percelen de volgende bestemming is toegekend: 
Bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden met de aanduiding 'b' 
(beslotenheid/houtwallenlandschap). 
 
Gewijzigde hoofdfunctie van het gebied 
De strekking van de boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is dat er in 
principe door de beheersverordening niet zo veel verandert. Tevens wordt er 
gecommuniceerd dat met een beheersverordening alleen de bestaande situatie vast 
wordt gelegd. 'Dat betekent dat we vastleggen hoe de percelen nu worden 
gebruikt.' 
Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2002 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordening leert ons dat de hoofdfunctie van dit hele gebied 
wordt gewijzigd. De gronden liggen niet meer in een gebied met de hoofdfunctie 
Agrarisch gebied met landschapswaarden, met de toegevoegde gebiedsaanduiding 
'beslotenheid/houtwallenlandschap', maar in een agrarisch gebied. 

 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ welke eerder door de gemeenteraad is 

vastgesteld, maar door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 

vernietigd, zijn de gronden ook bestemd als ‘Agrarisch’. Eén en ander vloeit voor uit een 

landschap analyse. Daarbij is geconstateerd dat de gronden zich bevinden binnen het 

landschapstype ‘natte broek- en heideontginningen’:  

“De gronden zijn vooral in gebruik als grasland voor melkveehouderijen en deels als 

bouwland voor maïs. Langs de beken en haaks daarop zijn houtwallen aanwezig. In het 
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algemeen staan langs de rechte wegen bomenrijen. De beplantingselementen zijn 

spaarzaam en anders relatief transparant, zodat grote ruimten ontstaan. Door de grote 

openheid van het gebied vallen weg- en erfbeplanting direct op.” 

Met de deskundigen op het gebied van landschap is op basis hiervan een nieuwe indeling 

gemaakt om de waardevolle elementen voldoende te beschermen. Met deze nieuwe 

indeling is verdere bescherming van dit landschapstype niet nodig is. 

 

 

Hierdoor is in het kader van de beheersverordening de hoofdfunctie ‘Agrarisch’ aan de 

gronden toegekend. De bestemming zoals eerder was opgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2002, gemeente Wehl’ is dan ook niet gehandhaafd.  

47-2. In de toelichting op het bestemmingsplan van 2002, wordt onder artikel 6.1.b 
geschreven: De op de plankaart als 'Agrarisch gebied met landschapswaarde' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: instandhouding van de aldaar 
voorkomende dan wel daaraan eigen landschapswaarden, waaronder hier in ieder 
geval zijn begrepen de landschapswaarden die hierna zijn vermeld bij de code, 
waarmee de desbetreffende gronden op de plankaart zijn aangeduid. Voor deze 
gronden is de code 'b'. 

 

Zie antwoord 47-1.  

 

47-3. Concreet: ondergetekenden zijn van mening dat ten onrechte de hoofdfunctie van 
het gebied is gewijzigd, hetgeen haaks staat op het consoliderende karakter van de 
ontwerpbeheersverordening. Bovendien is de wijziging in strijd met de bestaande 
situatie. Het coulisselandschap en de houtwallen op deze locatie zijn sinds 2002 niet 
gewijzigd. Er is dan ook geen enkele reden om dit landschap niet meer te 
beschermen. Daarbij wordt er op dit moment op veel plekken afbreuk gedaan aan 
het landschap. Steeds vaker klinkt de roep om het landschap te beschermen en 
biodiversiteit te bevorderen. Het lijkt het ons meer dan noodzakelijk dit landschap 
de bestaande beschermde status te laten behouden. Hetgeen ook de feitelijke 
situatie weergeeft. 

 



1434859 / 1602599  
Pagina 76 van 111 26 mei 2021 

 

Zie antwoord 47-1. 

De gemeente hecht aan het behoud van waardevolle elementen in het landschap. De 

landschapdeskundigen maken een afweging in de mate van bescherming die passend is in 

de omgeving. Een verdere bescherming dan zoals die nu in de beheersverordening is 

opgenomen is naar mening van de gemeente niet nodig. De bescherming vindt 

bijvoorbeeld ook plaats via de Bomenverordening van de gemeente. Bovendien is een deel 

van de aanwezige bomen in het bedoelde gebied aangewezen als ‘bijzondere boom’. 

Deze bomen mogen in principe niet gekapt worden. 

 

47-4. Ondergetekenden verzoeken dan ook om het gebied ten Noorden van de 
Bokkenstraat tussen de Keppelseweg en de Broekhuizerstraat, waaronder de eerder 
aangeduide percelen met kadastraal nummer, de hoofdfunctie 'Agrarisch met 
landschapswaarden' toe te kennen, zoals dat ook in 2002 het geval was. 

 

Op basis van de eerder gegeven antwoorden ziet de gemeente geen noodzaak om deze 

gronden te voorzien van een andere functie. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 47: 

• Geen. 
 

 

Reactie 48. (1612778) 
  

48-1. Wij zijn woonachtig op Broekhuizerstraat 99. 
De ontwerpbeheersverordening 'Landelijk gebied - 2020'bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting. Uit de verbeelding volgt dat 
het perceel ten westen van de toegangsweg de functie Agrarisch heeft gekregen. 
Dit perceel wordt omsloten door de Broekhuizerstraat, de Ringweg en de 
toegangsweg naar perceel Broekhuizerstraat 99. 
Echter de bestaande bestemming/functie, op grond van het bestemmingsplan 
'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' volgt uit de verbeelding dat aan dit 
perceel de volgende bestemming is toegekend: Bestemming ALN (o.v.) Agrarisch 
gebied met Landschap en Natuurwaarden, openheid van het landschap en 
vegetatie. 

 

De gronden die briefschrijver bedoeld hadden in het bestemmingsplan Buitengebied – 

2002, gemeente Wehl de bestemming ‘Agrarisch’. Dit was ook zo in Buitengebied - 2012 

en nu in de beheersverordening. Deze gronden zijn allen nog steeds agrarisch in gebruik, 

wat dus de functie ‘Agrarisch’ rechtvaardigt. Er is geen reden om daarvan af te wijken. 

Waarschijnlijk is briefschrijver bij het raadplegen van het bestemmingsplan Buitengebied - 

2002 verward geraakt door de tekst ‘ALN (o,v)’ op de plankaart, die in hetzelfde gebied 

staat. Deze tekst is echter met een verbindingslijn van toepassing op een klein agrarisch 

perceel aan de zuidzijde van de Ringweg. 
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48-2. De strekking van de boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is dat er in 
principe door de beheersverordening niet zo veel veranderd. Tevens wordt er 
gecommuniceerd dat 'met een beheersverordening leggen we alleen de bestaande 
situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe de percelen nu worden gebruikt.' 
Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2002 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordening leert ons dat de hoofdfunctie van dit perceel 
wordt gewijzigd. 

 

Zie antwoord 48-1. 

 

48-3. Bovengenoemd perceel grenst direct aan het Wehlse bos, het Gelders 
Natuurnetwerk, een groene ontwikkelingszone. Van groot belang om dit landschap 
te behouden, te beschermen en biodiversiteit te bevorderen, zeker gezien het feit 
dat er op veel plekken afbreuk wordt gedaan aan het landschap. 
In dit licht is het bijzonder dat het perceel ten oosten van de toegangsweg naar 
Broekhuizerstraat 99, omsloten door de Broekhuizerstraat en de Molenweg nog 
steeds een Agrarische functie heeft. 

 

Zie antwoord 48-1.  

 

48-4. Ondergetekenden verzoeken het perceel ten westen van de toegangsweg de 
bestemming/functie: "Agrarisch gebied met Landschap en Natuurwaarden, 
openheid van het landschap en vegetatie" toe te kennen, zoals dat in 2002 ook het 
geval was. 

 

Zie antwoord 48-1. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 48: 

• Geen. 
 

Reactie 49. (1612781) 
  

49-1. Briefschrijvers zijn woonachtig op Grindstraat 10. 
De ontwerp-beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020' bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting. De verbeelding laat zien dat 
aan de percelen met de kadastrale aanduiding WEH00-L met de nummers: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 41, 43, 46, 50, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 183, 184, 191, 193, 446, 447, 493, 
494, 547, 568, 569, 634, 635, 704, 710, 754, 755, 845, 846, 872, 873 en 892, de 
volgende bestemming is toegekend: 
Hoofdfunctie Agrarisch. 
Bestaande bestemming (2002) 
Op grond van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' 
laat de verbeelding zien dat aan de genoemde percelen de volgende bestemming is 
toegekend: Bestemmingen Agrarisch gebied met landschapswaarden met de 
aanduiding 'b' (beslotenheid/houtwallenlandschap). 
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Gewijzigde hoofdfunctie van het gebied 
De strekking van de boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is dat er in 
principe door de ontwerp-beheersverordening niet zo veel verandert. Tevens wordt 
er gecommuniceerd: 'Meteen beheersverordening leggen we alleen de bestaande 
situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe u uw perceel nu gebruikt.' 
Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2002 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordening leert ons dat de hoofdfunctie van dit hele gebied 
wordt gewijzigd. De percelen liggen niet meer in een gebied met de hoofdfunctie 
Agrarisch gebied met landschapswaarden met de toegevoegde gebiedsaanduiding 
'beslotenheid/houtwallenlandschap', maar met de hoofdfunctie Agrarisch gebied. 

 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ welke eerder door de gemeenteraad is 

vastgesteld, zijn de gronden ook bestemd als ‘Agrarisch’. Eén en ander vloeit voor uit een 

landschap analyse. Het volgende is daarbij geconstateerd dat de gronden zich bevinden 

binnen het landschapstype ‘natte broek- en heideontginningen’:  

“De gronden zijn vooral in gebruik als grasland voor melkveehouderijen en deels als 

bouwland voor maïs. Langs de beken en haaks daarop zijn houtwallen aanwezig. In het 

algemeen staan langs de rechte wegen bomenrijen. De beplantingselementen zijn 

spaarzaam en anders relatief transparant, zodat grote ruimten ontstaan. Door de grote 

openheid van het gebied vallen weg- en erfbeplanting direct op.” 

Met de deskundigen op het gebied van landschap is op basis hiervan een nieuwe indeling 

gemaakt om de waardevolle elementen voldoende te beschermen. Met deze nieuwe 

indeling is verdere bescherming van dit landschapstype niet nodig is. 

 

 

De bestemming/functies zoals eerder was opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Buitengebied – 2012’ is dan ook gehandhaafd.  

 

49-2. In de toelichting op het bestemmingsplan van 2002, wordt onder artikel 6.1.b 
geschreven: De op de plankaart als 'Agrarisch gebied met landschapswaarde' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: Instandhouding van de aldaar 
voorkomende dan wel daaraan eigen landschapswaarden, waaronder hier In leder 
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geval zijn begrepen de landschapswaarden die hierna zijn vermeld bij de code, 
waarmee de desbetreffende gronden op de plankaart zijn aangeduid. Voor deze 
gronden geldt de code 'b'. 

 

Zie antwoord 49-1.  

 

49-3. Concreet: ondergetekenden zijn van mening dat ten onrechte de hoofdfunctie van 
het gebied is gewijzigd. Deze wijziging staat haaks op het consoliderende karakter 
van de ontwerpbeheersverordening. Bovendien is deze in strijd met de bestaande 
situatie. Het coulisselandschap en de houtwallen op deze locatie zijn sinds 2002 niet 
gewijzigd. Er is dan ook geen enkele reden om dit landschap niet meer te 
beschermen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in dit gebied op meerdere 
plekken al afbreuk is gedaan aan het landschap. De afgelopen jaren zijn wij ons 
allen meer bewust geworden ven de noodzaak om het landschap te beschermen en 
biodiversiteit te bevorderen. Wij zijn erven overtuigd dat het essentieel is om dit 
landschap de bestaande beschermde status te laten behouden. Eens te meer omdat 
het den ook de feitelijke situatie weergeeft. 

 

Zie antwoord 49-1.  

De gemeente hecht aan het behoud van waardevolle elementen in het landschap. De 

landschapdeskundigen maken een afweging in de mate van bescherming die passend is in 

de omgeving. Een verdere bescherming dan zoals die nu in de beheersverordening is 

opgenomen is naar mening van de gemeente niet nodig. Zo is de bomenbeplanting langs 

de Grindstraat opgenomen als ‘nevenstructuur bomen’ in het gemeentelijk 

Groenstructuurplan. De bomen worden beschermd door de Bomenverordening gemeente 

Doetinchem. 

 

49-4. Ondergetekenden verzoeken u om het gebied ten noorden ven de Grindstraat ven 
Keppelseweg tot Breedestraat, met de eerder aangeduide percelen, de hoofdfunctie 
'Agrarisch met landschapswaarden' toe te kennen, zoals dat ook in 2002 het geval 
was. 

 

Op basis van de eerder gegeven antwoorden ziet de gemeente geen noodzaak om deze 

gronden te voorzien van een andere functie. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 49: 

• Geen. 
 

 

Reactie 50. (1612794) 
  

In het ontwerp heeft de locatie IJzevoordseweg 7 de bestemming ‘Wonen’. Deze 

bestemming heeft de locatie ook al op basis van het vigerende bestemmingsplan. Aan de 
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IJzevoordsweg 7 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. Het agrarisch bedrijf is reeds 

in 1996 gestopt en heeft nadien de bestemming ‘Wonen’ toegekend gekregen. Op de 

locatie is nog circa 515 m² voormalige agrarische bebouwing aanwezig. 

Derhalve lijkt het ons wenselijk om de bestemming te wijzigen naar ‘Wonen - VAB’ of de 

voormalige agrarische bebouwing aan te duiden als VAB. 

Deze wijziging is wenselijk in relatie met de Notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente 

Doetinchem’ (hierna notitie), vastgesteld op 17 december 2020. In de notitie is beleid 

opgenomen omtrent de functieverandering VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) 

naar wonen. Op basis van deze notitie is het onder voorwaarden mogelijk om één 

woongebouw van 750 m3 op te richten wanneer minimaal 950 m² aan agrarische 

bedrijfsgebouwen wordt gesloopt.  

Ondanks dat de locatie conform het huidige bestemmingsplan al bestemd is als ‘Wonen’ 

betreft IJzevoordseweg 7 een locatie waar vrijkomende/voormalige agrarische bebouwing 

aanwezig is. Door de locatie te bestemmen als Wonen - VAB of de aanduiding VAB aan de 

voormalige agrarische bebouwing toe te kennen het mogelijk om de overtollige oude 

gebouwen te slopen en (na aankoop extra sloopmeters conform de notitie) een nieuwe 

woning terug te bouwen. De oude gebouwen staan leeg en worden niet meer gebruikt. 

Leegstand is ruimtelijke gezien niet wenselijk, leegstand zorgt voor verloedering in het 

buitengebied en werkt criminaliteit in de hand. Het slopen van de oude gebouwen en het 

oprichten van een nieuwe woning conform de notitie heeft een positieve invloed op de 

ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving. Wij vertrouwen erop dat u deze zienswijze 

betrekt in uw besluitvorming en dat dit leidt tot het aanpassen van de bestemming in 

‘Wonen - VAB’ of het toekennen van de aanduiding ‘VAB’ aan de voormalige agrarische 

bebouwing. 

 

Het opnemen van een specifieke en/of de gevraagde hoofdfunctie is niet noodzakelijk. Er 

kan ongeacht de hoofdfunctie van het perceel, een beroep gedaan worden op de 

ontwikkelingsmogelijkheden die zijn opgenomen in de Notitie wonen landelijk gebied. Als 

briefschrijver meent, dat kan worden voldaan aan de voorwaarden, zoals opgenomen in 

de notitie, kan een verzoek hiertoe worden ingediend bij de gemeente.  

 

Hiervoor kan briefschrijver in eerste instantie contact opnemen met het loket bouwen en 

wonen van de gemeente. De medewerkers kunnen briefschrijver informeren over de 

mogelijkheden. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 50: 

• Geen. 
 

 

Reactie 51. (1612867) 
  

51-1. Cliënt is eigenaar van de locatie en omliggende landbouwgronden aan de 
Broekhuizerstraat 2 te WehI. Door de gemeente Doetinchem is op 23 juli 2019 een 
omgevingsvergunning verleend waarmee de oprichting van een biologische 
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pluimveehouderij aldaar wordt toegestaan. Deze vergunning is niet verwerkt in de 
beheersverordening. Ik wil u namens cliënt vragen om dit alsnog te doen. 

 

Op en nabij de locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl is er sprake van een nieuwe 

ontwikkeling. In de beheersverordening kunnen geen nieuwe ontwikkelingen worden 

opgenomen. Voor de locatie Broekhuizerstraat 2 loopt een afzonderlijke ruimtelijke 

procedure, welk niet door de beheersverordening doorkruist moet worden en kan 

afzonderlijk worden voortgezet. Er is nog geen sprake van een onherroepelijke 

vergunning, aangezien dat er hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank is 

ingediend. Het gebied waarop de ontwikkeling betrekking heeft, kadastraal aangeduid als 

ambt Doetinchem, sectie A, nummers 9695, 9696, 9697, 9698, gemeente Wehl, sectie L, 

nummers 265, 681, 682, 908, 914 en 916, is niet meer opgenomen in de 

beheersverordening. 

 

51-2. Daarnaast is in de regels bepaald dat een toename van de stikstofdepositie niet is 

toegestaan. Voor bedrijven met een onherroepelijke Wnb-vergunning is die 

vergunning de referentie. De van toepassing zijnde Wnb-vergunningen worden 

genoemd in bijlage 1 behorende bij de regels. Voor het bedrijf van cliënt wordt 

verwezen naar een vergunning verleend op 8 juli 2015 met kenmerk 2014-016113. 

Dit is niet de laatst verleende (thans vigerende) Wnb-vergunning. Van toepassing is 

de vergunning verleend op 10 augustus 2016 met kenmerk 2016-002363. 

Volledigheidshalve is deze vergunning toegevoegd als bijlage bij deze reactie 

(onderdeel van de reactie). 

 

De aangehaalde vergunning heeft betrekking op een nieuwe gewenste situatie. Deze is 

afwijkend van de huidige planologische situatie. Het gebied is niet opgenomen in de 

beheersverordening. Voor deze locatie is dan ook geen vergunning Wet 

natuurbescherming opgenomen in bijlage 1. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 51: 

• Geen 
 

N.B. De locatie is buiten het verordeningsgebied gehouden, vanwege de lopende 

ontwikkeling en de procedures die daarvoor lopen en nog moeten gaan lopen. 

 

Reactie 52. (1612874) 
  

52-1. Bouwvlak.  
Voor het bedrijf is een (gekoppeld) bouwvlak opgenomen waarbinnen de 
bebouwing moet worden opgericht. Het bouwvlak uit het ontwerp is hierna 
weergegeven 
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Namens cliënt wil ik u verzoeken om het bouwvlak te wijzigen qua vorm. Dit is 
mogelijk zonder dat daarbij de totale oppervlakte toeneemt. 
• Bij de plattelandswoning op nr. 10 staat thans nog geen bijgebouw. Om deze wel 
te kunnen realiseren is vergroting van het bouwvlak ten zuiden en westen van deze 
woning noodzakelijk. 
• De huidige (eerste) bedrijfswoning nr. 8 begeeft zich in slechte staat. Nieuwbouw 
ervan wordt nagestreefd. De huidige woning staat volledig tussen de 
bedrijfsgebouwen. Herbouw op die plek ligt daarom niet voor de hand. Cliënt zou 
de woning graag willen herbouwen nabij de laatst gebouwde stal. 
• Het achterste deel van de laatst gebouwde stal ligt niet binnen het bouwvlak. Dat 
is uiteraard wel noodzakelijk. 
• Op andere plekken is de vorm van het bouwvlak verkleind. De voorzieningen die 
met aanpassing van het bouwvlak erbuiten komen te liggen zullen worden 
verwijderd door cliënt. 

 

 Zie antwoord 21-4. 

 

52-2. Cultuurhistorie 
Op de verbeelding is de aanduiding 'cultuurhistorie’ opgenomen. Het is cliënt niet 
duidelijk waarom deze aanduiding is opgenomen. Als het is vanwege de bestaande 
bedrijfswoning op nr. 8, dan lijkt ons die aanduiding niet logisch. Het pand bevindt 
zich namelijk in zeer slechte staat en sloop ervan ligt voor de hand. Ons verzoek is 
hierom om deze aanduiding te schrappen. 

 

Zie antwoord 15-4. 

 

52-3. Nevenactiviteit loonbedrijf 
In het vigerende bestemmingsplan is vanuit de locatie de nevenactiviteit 'loonwerk" 
toegestaan. Deze aanduiding is niet opgenomen in de ontwerp-beheersverordening. 
Namens cliënt verzoeken we u om deze aanduiding alsnog op te nemen. 

 

Op grond van artikel 4.1.c genoemde bijlage is de activiteit ‘Loonbedrijf’ als nevenactiviteit 

toegestaan. Een nadere aanduiding is om deze redenen niet noodzakelijk.  
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52-4. Stikstofdepositie 
In de regels is bepaald dat een toename van de stikstofdepositie niet is toegestaan. 
Voor bedrijven met een onherroepelijke Wnb-vergunning is die vergunning de 
referentie. De van toepassing zijnde Wnb-vergunningen worden genoemd in bijlage 1 
behorende bij de regels. 
Bijzonder is dat voor het bedrijf van cliënt twee vergunningen worden genoemd in 
bijlage 1. Dit is niet juist. Van toepassing is de vergunning van 24 februari 2015 met 
kenmerk 2014-012442. Om discussie in de toekomst te voorkomen, verzoek ik u om 
bijlage 1 hierop aan te passen. 

 

Het besluit tot verlenen van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 24 februari 

2015 met zaaknummer 2014-012442 is al onderdeel van bijlage 1 Lijst vergunning Wet 

natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. Een tweede 

vergunning is in de lijst niet geconstateerd. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 52: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

Reactie 53. (1612883) 
  

Wij, bewoners van Heikantseweg 4a, b en c hebben bij de bouw van onze woningen en de 

inrichting van de percelen in 2016, 2017 en 2018 rekening moeten houden met eisen voor 

de landschappelijke inrichting en erfinrichting van de percelen. 

Omdat deze locatie gelegen is in de ecologische verbindingszone 'De Didamse Leigraaf', 

heeft de gemeente Doetinchem een extra eis opgelegd (vastgelegd in de anterieure 

overeenkomst) in de vorm van het ecologisch inrichten van een perceel ten westen van het 

erf op basis van Model Das. Het perceel is in gebruik als paardenweide en heeft een 

grootte van ongeveer 1,4 hectare. Het perceel is groen omzoomd met onder andere 

Knotwilgen, Meidoornhagen en een houtsingel als erfafscheiding. 

Een ecologisch inrichtingsplan voor dit perceel is eerder door EcoGroen Advies opgesteld 

(Lindenholz 2010). Daarnaast wilde gemeente dat het erf zelf in de nieuwe situatie 

verbonden zou worden met het landschap en een landelijke uitstraling behoudt. Het 

Gelders Genootschap (Steentjes 2010) heeft advies uitgebracht over de uitgangspunten 

voor de inrichting van het erf en de landschappelijke inpassing. 

De Ruimtelijke onderbouwing is aldus ook een bijlage bij de anterieure overeenkomst. 

Deze ROB en de overeenkomst zeggen alles over de landschappelijke inrichting en 

erfinrichting van het perceel. Alle eigenaren zijn hieraan gehouden. Er zal op termijn ook 

worden gecontroleerd of de plannen zijn uitgevoerd. 

 

Wij, de eigenaren, hebben inmiddels de uitgangspunten voor de inrichting van de 

beplanting binnen het erf zodat het erf niet alleen landschappelijk maar ook ecologisch 

ingepast wordt uitgevoerd. Het betreft de volgende uitgangspunten door het Gelders 

Genootschap vastgesteld: 

• Het binnen erf is open en niet geheel omzoomd met hagen. Erfverharding tot een 

minimum beperken. Er wordt gebruikt gemaakt van karakteristieke materialen zoals 

klinkers en half-verharding zoals grind; 

• Houtwal rondom de locatie dunnen of plaatselijk afzetten en op een aantal plaatsen 
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transparant maken. Hiermee worden zichtlijnen gecreëerd die uitzicht naar het 

omliggende landschep mogelijk maken; 

• Voor de afscheiding van de privé -tuinen wordt gebruik gemaakt van hagen. Er worden 

geen dominante tuinafscheidingen zoals schuttingen gebruikt; 

• Lengte van de hagen als afscheiding wordt beperkt. Ze lopen niet langs de gehele 

perceelgrenzen. Het overige deel is open en groen ingericht; 

• Verspreid kunnen streekeigen struiken en bomen worden geplaatst. 

Deze uitgangspunten zijn vervolgens verwekt tot een basisschets. Deze basisschets ligt ten 

grondslag aan het beplantingsassortiment. 

 

Wij zien graag dat de bestemming natuur wordt en niet agrarisch zoals nu genoemd staat. 

Op deze manier wordt de rood voor rood regeling niet uitgevoerd. Tevens zouden wij 

graag zien dat perceel A omgevormd wordt tot een onderdeel van de ecologische 

verbindingszone en dat de opgelegde eisen vanuit rood voor rood uitgevoerd worden met 

andere woorden dat er gehandhaafd wordt. 

 

Het opnemen van de bestemming ‘Natuur’ is niet nodig omdat verplichtingen zijn 

opgenomen in de verboden gebruiksbepaling. Eén en ander is bepaald in artikel 44.1 van 

de beheersverordening en de daarin genoemde bijlage.  

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 53: 

• Geen. 
 

Reactie 54. (1612896) 
  

54-1. Ammoniakemissie In de regels is bepaald dat een toename van de bestaande 
stikstofdepositie niet is toegestaan. Hiermee wilt u voorkomen dan Natura 2000-
gebieden negatief worden beïnvloed. Uitgangspunt daarbij is het ten tijde van de 
vaststelling van de verordening feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik. 
 
Voor bedrijven waarvoor een vergunning is verleend in het kader van de Wet 
natuurbescherming is deze vergunning uitgangspunt. Voor bedrijven zonder een 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming geeft u nu aan dat 
bepalend is; de depositie die ontstaat door de feitelijk aanwezige opzet 1 jaar 
voorafgaand aan de vaststelling van de verordening. 
 
Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State (uitspraak 
20107146/1 /R2) is het niet mogelijk om een Wnb-vergunning te verkrijgen wanneer 
met de beoogde opzet geen sprake is van een toename in depositie t.o.v. de 
referentiesituatie (lees: intern salderen). Voor bedrijven zonder Wnb-vergunning 
wordt de referentie bepaald door de oude milieutoestemmingen die zijn afgegeven 
door de gemeente. Dit geldt ook voor het bedrijf van cliënt. Een overzicht van de 
verleende milieutoestemmingen is toegevoegd als bijlage bij deze zienswijze. Van 
toepassing is een Melding in het kader van het Activiteitenbesluit van 22 november 
2017. Deze Melding in het kader van het Activiteitenbesluit dient dus opgenomen te 
worden in bijlage 1 behorende bij de regels. Genoemde vergunningen heb ik tevens 
toegevoegd als bijlage bij deze zienswijze (onderdeel van de reactie). 
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In de beheersverordening is in bijlage 1 van de regels de natuurvergunning vastgelegd 

voor die locaties die hierover beschikken ten tijde van de vaststelling ervan. Voor de 

overige locaties (waarbij geen sprake is van een onherroepelijke vergunning) is artikel 1.30 

b van de beheersverordening van toepassing. Het expliciet benoemen van de verleende 

milieutoestemmingen is daarmee niet meer aan de orde.  

 

54-2. Extern salderen 
De Wet natuurbescherming draagt zorg voor bescherming van Natura 2000-
gebieden. De wet biedt de mogelijkheid om middels extern salderen toch tot 
ontwikkeling van een bedrijf te komen. Ik wil u verzoeken om de systematiek van 
extern salderen ook op te nemen in de regels van het nieuwe bestemmingsplan. Zo 
behouden bedrijven meer toekomstperspectief, zonder dat natura 2000-gebieden 
negatief worden beïnvloed. 

 

Zie antwoord 43-8. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 54: 

• Geen. 
 

Reactie 55. (1612899)  
  

55-1. Bestemming  
De huidige bestemming heeft op dit moment als hoofdfunctie 'Agrarisch met 
waarden’. Met daarnaast de overige zone "overige zone groene 
ontwikkelingszone’’. Dit is niet juist. Het bedrijf heeft als agrarische bedrijvigheid 
een niet-grondgebonden productiegerichte paardenhouderij. Hierbij verzoek wij u 
om voor de locatie de bestemming aan te vullen met de specifieke aanduiding "niet-
grondgebonden veehouderijbedrijf". Het bedrijf koopt het ruwvoer voor de 
productiegerichte paarden grotendeels aan. Op 29 december 2020 is een Melding in 
het kader van het Activiteitenbesluit ingediend bij de gemeente Doetinchem van de 
huidige bedrijfssituatie. 

 

Voor zover bekend heeft zich op deze locatie nooit een niet-grondgebonden veehouderij 
bevonden. Om die reden is er enkel een grondgebonden veehouderij toegestaan. De 
provinciale omgevingsverordening staat de nieuwvestiging van een niet-grondgebonden 
veehouderij ook niet zonder meer toe. Overigens wordt bij een melding Activiteitenbesluit 
niet getoetst op grondgebondenheid. Er is derhalve geen aanleiding om de functie 
aanduiding ‘niet grondgebonden’ op te nemen voor deze locatie.  
Een wijziging voor deze locatie zal eerst moeten worden beoordeeld op mogelijk 

negatieve effecten op nabijgelegen functies en percelen. Een verzoek kan via het 

Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze 

worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan 

er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

55-2. Ammoniakemissie  
In de regels is bepaald dat een toename van de bestaande stikstofdepositie niet is 
toegestaan. Hiermee wilt u voorkomen dan natura2000gebieden negatief worden 
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beïnvloed. Uitgangspunt daarbij is het ten tijde van de vaststelling van de 
verordening feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik. 
Voor bedrijven waarvoor een vergunning is verleend in het kader van de Wet 
natuurbescherming, is deze vergunning uitgangspunt. Voor bedrijven zonder een 
vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming geeft u nu aan dat 
bepalend is: de depositie die ontstaat door de feitelijk aanwezige opzet 1 jaar 
voorafgaand aan de vaststelling van de verordening. 
Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State 
(uitspraak:20107l46/1/R2) is het niet mogelijk om een WNB-vergunning te verkrijgen 
wanneer met de beoogde opzet geen sprake is van een toename in depositie t.o.v. 
de referentiesituatie (lees: intern salderen). Voor bedrijven zonder Wnb-vergunning 
wordt de referentie bepaald door de oude milieutoestemmingen die zijn afgegeven 
door de gemeente. Dit geldt ook voor het bedrijf van cliënt. Een overzicht van de 
verleende milieutoestemmingen is toegevoegd als bijlage bij deze zienswijze 
(onderdeel van de reactie). Van toepassing is de wijziging van het 
Hinderwetvergunning van 6 april 1994. Deze wijziging van de Hinderwetvergunning 
dient dus opgenomen te worden in bijlage 1 behorende bij de regels. Genoemde 
vergunningen heb ik tevens toegevoegd als bijlage bij deze zienswijze. 

 

Zie antwoord op 54-1. 

 

55-3. Extern salderen 
De Wet natuurbescherming draagt zorg voor bescherming van Natura 2000-
gebieden. De wet biedt de mogelijkheid om middels extern salderen toch tot 
ontwikkeling van een bedrijf te komen. Ik wil u verzoeken om de systematiek van 
extern salderen ook op te nemen in de regels van het nieuwe bestemmingsplan. Zo 
behouden bedrijven meer toekomstperspectief, zonder dat Natura 2000-gebieden 
negatief worden beïnvloed. 

 

Zie antwoord op 43-8. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 55: 

• Geen. 
 

 

Reactie 56. (1612914) 
  

56-1. Varsseveldseweg 255 
Voor de locatie Varsseveldseweg 255 is een agrarisch bouwvlak ingetekend dat niet 
conform de rechtsgeldige planologische situatie is. De procedures van de 
bestemmingsplannen waarvoor een dergelijk bouwvlak is opgenomen zijn eerder 
vernietigd (RvS 201104811/1, 201308949/1 en 201600392/1). Het bouwvlak uit het 
vigerende bestemmingsplan is namelijk het bouwvlak zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan buitengebied 2000. Het is in strijd met de Wet natuurbescherming 
om de beheersverordening in de huidige vorm vast te stellen zonder passende 
beoordeling. 

 

Zie antwoord op 16-1. 
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56-2. Bouwen ten behoeve van mest/co-vergisting  
In de planregels art. 3.2.2 sub c en art. 4.2.2 sub c wordt bouwen ten behoeve van 
mest- en co-vergisting toegestaan. Hierdoor kan er sprake zijn van extra 
stikstofemissies indien deze planruimte wordt benut. Ook hiervoor geldt het eerst 
een passende beoordeling aan de orde is (art. 2.7 lid 1 en 2.8 lid 1 Wnb). 

 

Zie antwoord op 16-2. 

 

56-3. Afwijkingsmogelijkheden ten behoeve van bouw van mestopslagen  
De planregels art. 3.4.1 en 4.4.1 bevatten afwijkingsmogelijkheden voor de bouw 
van mestopslagen. Dit is eveneens een activiteit die stikstofemissie kan veroorzaken 
en waarvoor via een passende beoordeling moet worden nagegaan of dit kan 
worden opgenomen in de beheersverordening. 

 

Zie antwoord op 16-2. 

 

56-4. Art. 3.5.3 en 4.5.3 Uitbreiding met een andere diercategorie  
Wij begrijpen dat Art. 3.5.3 en 4.5.3 erin voorzien dat voor de bedrijven met de 
aanduiding 'niet grondgebonden' geldt dat onder gebruik in strijd met deze 
hoofdfunctie in elk geval wordt gerekend het uitbreiden met een andere categorie 
dieren (overeenkomstig de hoofdcategorieën uit de Regeling ammoniak en 
veehouderij) dan de bestaande categorie en met uitzondering van melkrundvee 
daarbij. 
Niet duidelijk is wat echter hierbij als referentie geldt. Logischerwijs zou het dan 
moeten gaan om onherroepelijke toestemmingen voor de diverse bedrijven waarin 
de diercategorieën en dieraantallen zijn vastgelegd. Bij de planregel is echter geen 
lijst opgenomen met adressen en bijbehorende onherroepelijke toestemmingen 
voor het aantal en soort te houden dieren. Ook is er geen expliciete verwijzing naar 
een dergelijke lijst opgenomen. Tevens is het begrip bestaande categorie niet nader 
gedefinieerd (niet in de begrippenlijst opgenomen). Daarmee is naar onze mening 
het doel van deze planregel nu in onvoldoende mate geborgd. 

 

Bijlage 1 waar naar wordt verwezen in artikel 3.5.2 en 4.5.2 bevat de lijst met adressen en 

bijbehorende onherroepelijke vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 of de Wet natuurbescherming. In deze vergunningen zijn de diercategorieën en 

dieraantallen vastgelegd.  

In artikel 3.5.3 is het referentiekader verduidelijkt door de verwijzing naar de Regeling 

ammoniak en veehouderij op te nemen.  

Dezelfde wijziging is doorgevoerd in artikel 4.5.3. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 56: 

• Artikelen 3.5.3 en 4.5.3 zijn verduidelijkt door ook de verwijzing naar de Regeling 
ammoniak en veehouderij op te nemen. 
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Reactie 57. (1612919) 
  

57-1. Bestemmingsvlak 
Januari 2020 heeft cliënt de locatie aan de Bezelhorstweg 19 in Doetinchem 
aangekocht. Op de locatie staan meerdere voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
en een bedrijfswoning. Het geheel heeft in de beheersverordening de bestemming 
wonen gekregen. Dit is juist. Feit is echter dat niet alle bedrijfsgebouwen zijn 
gelegen binnen het bestemmingsvlak wonen. Dit lijkt me wel noodzakelijk. Hierom 
wil ik u verzoeken om het bestemmingsvlak aan te passen. Een voorstel is hieronder 
weergegeven (rode lijn gewijzigde grens). 

 
 

Zie antwoord 11- 1. 

 

57-2. Cultuurhistorie  
Op de verbeelding is de aanduiding 'cultuurhistorie’ opgenomen. Het is cliënt niet 
duidelijk waarom deze aanduiding is opgenomen. Mogelijk heeft het te maken met 
de voormalige bedrijfswoning en de achterliggende schuur. 
 
Feit is echter dat de achterliggende schuur zich in zeer slechte staat begeeft. Dit 
blijkt ook uit toegevoegde notitie opgesteld door cliënt (onderdeel van de reactie). 
Omdat cliënt als beroep optreedt als bouwkundig adviseur en adviseert over de 
staat van gebouwen (onder meer schade veroorzaakt door aardbevingen), is hij 
deskundig op dit vakgebied. Wetende hoe de staat van het gebouw is, heeft cliënt 
geconcludeerd dat sloop voor de hand ligt. Dit wetende wil ik u verzoeken om de 
aanduiding cultuurhistorie te schrappen. Dit om discussies in de toekomst te 
voorkomen. 

 

Zie antwoord 15-4. 

 

57-3. Mantelzorg 
In artikel 44 van de beheersverordening is een afwijkingsbepaling opgenomen 
waarmee B&W toestemming kunnen geven voor het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit voor mantelzorg. Het is mij niet duidelijk waarom deze bepaling is 
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opgenomen in de regels van de beheersverordening. Het realiseren / plaatsen van 
een mantelzorgwoning is rechtstreeks mogelijk op basis van het Besluit 
OmgevingsRecht. Een vergunning is hier niet voor nodig. Dit wetende lijkt mij 
genoemde afwijkingsbepaling niet nodig. 

 

Een mantelzorgwoning die niet op basis van de Bor is toegestaan, kan mogelijk alsnog op 

basis van de aangehaalde afwijkingsbepaling. Deze biedt meer ruimte. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 57: 

• De inventarisatierapporten cultuurhistorische bebouwing zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de regels. 

 

 

Reactie 58. (1612948) 
   

Wij maken bij deze bezwaar om de agrarische bestemming van ons adres om zetten naar 
woonbestemming. Met dit schrijven willen wij graag voor ons adres de agrarische 
bestemming handhaven. 

 

Op deze locatie is geen sprake (meer) van een agrarische bedrijfsvoering. Bij de Kamer van 

Koophandel is op deze locatie een installatiebedrijf ingeschreven. Ook in het vernietigde 

bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ was voor deze locatie reeds een bestemming 

'Wonen‘ opgenomen. Dus het toekennen van de hoofdfunctie ‘Wonen’ is voor de hand 

liggend. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 58: 

• Geen; 
 

 

Reactie 59. (1612961) 
  

Vorig jaar hebben cliënten A en B de locatie aan de Boeninksteeg 16/16a/16b aangekocht. 

Het betreft oorspronkelijk een agrarisch bedrijf met een dubbele woning met daarnaast 

een minicamping als nevenactiviteit. De voormalige dubbele woning (16/16a) wordt 

bewoond door cliënt. Aan de voorzijde woont cliënt A, in het achterste deel woont cliënt 

B. 

In de ontwerp-beheersverordening heeft de locatie een agrarische bestemming. Het 

bouwvlak wat is opgenomen is hierna weergeven. 
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Cliënt heeft de locatie aangekocht om daar te wonen (dubbele woning) en de recreatietak 

te continueren. Namens cliënt wil ik u daarom verzoeken om de bestemming 'wonen' op 

te nemen met een aanduiding voor minicamping. Het bestemmingsvlak moet zodanig 

worden getekend, dat alle bebouwing en de gehele camping erbinnen ligt. Onderstaand 

een luchtfoto (als onderdeel van de reactie) waarmee duidelijk wordt hoe de camping is 

gesitueerd. 

 

Naar aanleiding van de reactie heeft er een beoordeling plaatsgevonden. Er is 

geconstateerd dat het bestaande gebruik wonen is en er geen sprake meer is van een 

agrarische bedrijfsvoering en deze evenmin in de bestaande bebouwing kan worden 

opgestart. Een agrarische hoofdfunctie sluit niet aan op de bestaande situatie. 

Er hebben inmiddels ook enkele gesprekken met briefschrijver plaatsgevonden en er is 

geconstateerd dat er geen belemmeringen aanwezig zijn om deze locatie conform de 

bestaande situatie de hoofdfunctie ‘Wonen’ te geven voor één woning.  

Het opgenomen vlak voor de hoofdfunctie ‘Wonen’ sluit aan op het eerder opgenomen 

bouwvlak voor de hoofdfunctie ‘Agrarisch’, zonder het deel dat wordt gebruikt als 

kampeerterrein. 

 

Het bestaande gebruik van de gronden als kampeerterrein kan worden voortgezet. 

Hiervoor is een aanduiding op de kaart opgenomen.  

Een eventueel nieuw gebruik, zoals woningsplitsing, zal middels een ruimtelijke procedure 

moeten worden gerealiseerd. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de bij de 

briefschrijver bekende procesleider. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 59: 

• Er is een functievlak ‘Wonen’ opgenomen op de verordeningskaart conform het 
voormalige bouwvlak, behoudens het deel dat als kampeerterrein wordt gebruikt. 

• Er is een functieaanduiding ‘kampeerterrein’ opgenomen op de verordeningskaart 
voor de gronden welke reeds in gebruik zijn als kampeerterrein. 

 

Reactie 60. (1612988) 
  

De locatie aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem is altijd in gebruik geweest als 
agrarisch bedrijf. Concreet was daar een pluimveehouderij gevestigd. De laatste jaren 
staan de stallen leeg en zijn er geen agrarische activiteiten meer. Dit was ook de reden dat 
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de locatie in het bestemmingsplan 2012 een woonbestemming had gekregen. Met de 
vernietiging van dit plan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de 
agrarische bestemming weer "terug gekomen". Deze is in de ontwerp-beheersverordening 
blijven staan. 
 
Namens cliënt wil ik u vragen om de bestemming weer om te zetten naar 'wonen'. Het 
bestemmingsvlak kan worden verkleind, maar wel zodanig dat alle bebouwing er nog 
binnen ligt. Onderstaand heb ik het bestemmingsvlak weergegeven wat zou kunnen 
worden opgenomen. 

 
Met uw ambtenaren wordt momenteel gesproken over sloop van de schuren en realisatie 
van twee extra woningen op het perceel. We weten dat dergelijke wijzigingen niet mee 
worden genomen in deze beheersverordening. Daarvoor zullen we een aparte procedure 
moeten doorlopen. 

 
Naar aanleiding van de reactie heeft er onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is 

geconcludeerd dat er reeds vele jaren geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf. De 

hoofdfunctie ‘Wonen’ sluit dus beter aan bij de bestaande situatie. De hoofdfunctie 

‘Wonen’ is in de beheersverordening opgenomen. De omvang van het hoofdfunctievlak 

voor ‘Wonen’ is gebaseerd uit de Nota van uitgangspunten zoals deze d.d. 4 april 2012 is 

vastgesteld voor het bestemmingsplan voor het buitengebied. 

Zie hiervoor het antwoord onder 11-1. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 60: 

• Op de verordeningskaart is de hoofdfunctie ‘Wonen’ opgenomen. 
 

 

Reactie 61. (1612999) 
  

61-1. Cliënt is woonachtig aan de Mgr. Hendriksenstraat 18 te Wehl. Deze woonlocatie is 

ontstaan na functieverandering van het voormalig agrarisch bedrijf. Eén en ander is 

geregeld middels een projectbesluit vastgesteld in 2010. De destijds vergunde 

situatie is niet geheel juist overgenomen in de beheersverordening:  

- Feit is dat de woning nr. 18 aan de westzijde deels buiten het bestemmingsvlak 
'wonen’ is gelegen. Het is dus deels gelegen binnen de bestemming ‘natuur’. Dit is 
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niet passend binnen de regels. Aanpassing van het bestemmingsvlak 'wonen’ is 
daarom noodzakelijk. 

- Daarnaast is het ook logisch dat het bestemmingsvlak 'wonen’ aan de noord- en 
westzijde iets ruimer rondom de woning wordt getekend: circa 3 meter. De 
aanwezige verhardingen naast de woning liggen thans binnen de bestemming 
‘natuur’ en ook dat is in strijd met de regels. 

- Onderdeel van de afspraken destijds is dat er binnen de bestemming ’natuur’ een 
schuur mag worden opgericht met een afmeting van 150 m². Er is een schuur 
gerealiseerd maar deze heeft nog niet de afmeting van 150 m². Cliënt wil de 
mogelijkheid houden om de eerder toegezegde afmeting te kunnen realiseren. Het 
lijkt me daarom logisch om de aanduiding 'veldschuur’ op te nemen met daarbij 
toegevoegd ’(150 m²)’. Met het verwerken van genoemde punten in de 
beheersverordening wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die destijds zijn 
gemaakt. We vertrouwen er daarom op dat u mee gaat in onze voorstellen. 

 

 

De woning (hoofdbebouwing) is gerealiseerd op basis van de planologische situatie zoals 

dat is weergegeven in het inmiddels vernietigde bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’. 

De ‘overbouwing’ is gerealiseerd in de bestemming Agrarisch met waarden en deels in de 

bestemming ‘Natuur’. De bestemming ‘Natuur’ is ook vastgelegd in de provinciale 

verordening. In het ontwerp van de beheersverordening is de bestemming ‘agrarisch met 

waarden’ deels aangepast naar ‘Wonen’. De hoofdfunctie ‘Wonen’ daar waar het ten 

koste gaat van natuur is nu niet verder aangepast. Dit zou in strijd zijn met de provinciale 

verordening. 

De bedoelde schuur is op dit moment 136 m² groot. Binnen de hoofdfunctie Natuur zal op 

de locatie van de schuur op de verordeningskaart een aanduiding opgenomen worden 

voor een materieelberging met een maximum oppervlakte bijgebouwen van 150 m2, 

maximum goothoogte van 3 meter en maximum bouwhoogte van 5 meter. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 61: 

• Op de verordeningskaart de aanduiding ‘bijgebouwen’ opnemen met een 
maximum oppervlakte van 150 m2 , maximum goothoogte van 3 meter en 
maximum bouwhoogte van 5 meter rondom de bestaande materieelberging. 

 

 

Reactie 62. (1613131) 
  

Hierbij maken wij bezwaar tegen de beheersverordening landelijk gebied 2020 van de 

gemeente Doetinchem. Het betreft bezwaar tegen het aantal woningen per bouwvlak. 

Wij hebben een 2de bedrijfswoning nodig, aangezien 1 van onze zonen al van kleins af 

aan mee helpt op de boerderij. Met het ouder worden heeft hij zoveel mogelijk geholpen 

en de laatste 2 jaar is hij fulltime met ons aan het meewerken. Deze hulp hebben wij 

absoluut nodig i.v.m. gezondheidsklachten van ons zelf. Wij willen graag met hem een 

Maatschap aangaan, zodat hij op termijn ons melkveebedrijf kan overnemen en 

zelfstandig kan voortzetten. Bij een melkveebedrijf bestaat overname uit een periode van 

meerdere jaren (10-15 jaar) samenwerken en gaat dit niet ineens. Echter moet hij wel op 

het bedrijf kunnen wonen omdat dit anders niet werkt. Koeien hebben nu eenmaal 24/7 
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verzorging nodig. Denk bijvoorbeeld aan afkalven ’s nachts. Onze zoon is op een leeftijd 

dat hij een zelfstandige woning nodig heeft, waar hij met zijn vriendin een gezin kan 

stichten. Wij willen dus dat in de beheersverordening landelijk gebied 2020 op ons adres 

Peppelmansdijk 31 te Gaanderen opgenomen wordt, dat er 2 bedrijfswoningen worden 

toegestaan in ons bouwvlak. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, is het niet mogelijk 

dat hij ons melkveebedrijf over neemt en voortzet. Het landschap zal dan blijvend 

veranderen. Vanaf de abdij kijk je dan niet meer op een weiland met koeien, wat een 

mooi landelijk en rustgevend plaatje is, maar kijk je tegen de mais. Want dan is er geen 

keus meer en zal het bedrijf op termijn akkerbouw worden. 

 

Deze gevraagde nieuwe ontwikkeling kan niet worden meegenomen in de 

beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’. In een beheersverordening kunnen namelijk 

geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden bieden, zoals erfbebouwing of dakopbouwen mogen 

overeenkomstig het geldende bestemmingsplan wel worden opgenomen.  

Overigens betekent dit niet dat de gemeente niet kan of zou willen meewerken aan De 

gevraagde ontwikkeling. Er moet hiervoor een afzonderlijke procedure voor doorlopen 

worden, waarin een concrete beoordeling plaatsvindt. 

Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden ingediend. 

Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor 

meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 62: 

• Geen. 
 

 

Reactie 63. (1613152) 
 

Ik heb een aantal maal contact gehad met de gemeente over de woning aan de 

Koningsweg 3a te Wehl. Er zou een schrijven komen over de afspraken die gemaakt zijn 

met de gemeente Wehl op 23 augustus 1994 over de permanente bewoning van 

Koningsweg 3a echter ik heb niet ontvangen. Ik ga ervan uit dat de afspraken die 

gemaakt zijn met de gemeente Wehl gerespecteerd worden en indien nodig in de 

beheersverordening worden opgenomen. 

De gemeente heeft de eigenaren van het perceel per brief geïnformeerd op welke wijze 

het persoonsgebonden overgangsrecht zou worden opgenomen in de beheersverordening 

(De eerste reactie van de briefschrijven en de brief van de gemeente hadden elkaar 

gekruist.). Als reactie op de brief van de gemeente is onderstaande reactie aanvullend aan 

de gemeente toegezonden.  

Onderstaande brief schrijf ik ook namens mijn schoonmoeder. 

In de brief wordt geschreven dat het persoonsgebonden overgangsrecht vervalt als 

mevrouw de woning een jaar lang onafgebroken niet bewoond heeft. Er zou zich een 

situatie kunnen voordoen dat mevrouw gedurende een langere tijd dan een jaar in een 
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revalidatietraject en/of in een verzorgingstraject terecht komt en nadien weer naar huis 

kan. 

Deze regel dan ook niet op te nemen in het persoonsgebonden overgangsrecht. Wel kan 

ik mij vinden in de zin: als zij de bewoning ter plaatse beëindigd, dus ergens gaat wonen 

behalve in een revalidatie en/of een verzorgingstraject komt vervalt de permanente 

bewoning van haar huis. 

Op het perceel van Koningsweg 3/3a te Wehl is met betrekking tot één van de gebouwen, 

zijnde een dubbel chalet, door de voormalige gemeente Wehl een persoonsgebonden  

overgangsrecht toegekend. Op basis van dit overgangsrecht mag dit dubbele chalet als 

woning worden gebruikt. Planologisch is dit besluit nooit als zodanig verwerkt. Bij de 

vaststelling van de beheersverordening wordt dit specifieke overgangsrecht nu ook 

planologisch opgenomen. Een persoonsgebonden overgangsrecht is er op gericht dat het 

strijdige gebruik door degene waarop het recht van toepassing is mag worden voortgezet. 

Maar tevens is het erop gericht te voorkomen dat een nieuw vergelijkbaar gebruik 

ontstaat, nadat het gebruik door die persoon is gestaakt. In dit geval dus dat er niet een 

nieuwe woonsituatie ontstaat door een ander persoon dan de huidige bewoonster. 

De gebruiker mag zolang het persoonsgebonden overgangsrecht van toepassing is, 

hiervan gebruik maken. De permanente bewoning van de twee aaneengebouwde chalets 

is toegestaan totdat de huidige bewoonster verhuist of overlijdt. Het recht vervalt ook, als 

blijkt dat de chalets een jaar lang onafgebroken niet meer worden bewoond door de 

huidige bewoonster. Dit laatste is een algemeen geldende voorwaarde, die niet is 

gewijzigd. Als de situatie, die briefschrijver schetst zich daadwerkelijk voordoet, is het 

raadzaam contact op te nemen met de gemeente om eventuele onredelijke situatie te 

voorkomen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 63: 

• Voor deze locatie is binnen de functie ‘Wonen’ een persoonsgebonden 
overgangsrecht in de beheersverordening opgenomen voor de permanente 
bewoning van de bestaande twee aaneengebouwde chalets. 

 

Reactie 64. (1613184) 
  

Vooraf 
Op het perceel plaatselijk bekend als Koningsweg 5 te Wehl wordt thans een 
recreatiecentrum met buitensportactiviteiten geëxploiteerd. Bezoekers kunnen hier 
paintballen, lasergamen en airsoften. Ook bestaat er het voornemen tot 
elektronische motorcross. Belanghebbenden ondervinden grote hinder van deze 
activiteiten. 
Inhoudelijk  
De ontwerpbeheersverordening dient een weergave te zijn van de vigerende 
bestemmingsplannen en afwijkingen hierop door verleende 
omgevingsvergunningen. Naar mening van belanghebbenden wordt echter in de 
ontwerpbeheersverordening op verschillende punten zonder rechtsgrond hiervan 
afgeweken. 
Wijziging bestemming 
Blijkens de ontwerpbeheersverordening wordt het gebied waarbinnen de percelen 
gelegen aan de Koningsweg nummers 5, 1, 1a, 3, 3a en 7 zijn gelegen, onder andere 
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aangemerkt als “Overige zone openheid” waar dit gebied tot op heden onder 
andere werd bestemd met “Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden” 
en later in 2012 als “Bos". Aan deze wijziging heeft geen bestemmingsplanwijziging 
ten grondslag gelegen en is derhalve niet toegestaan 
Slechts recreatief gebruik in stacaravans toegestaan aan de Koningsweg 5 te Wehl 
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft bij haar uitspraak van 20 februari 2020 het 
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan “buitengebied - 2012” vernietigd. Het 
vigerende bestemmingsplan betreft derhalve het bestemmingsplan 2002. Op grond 
van dat bestemmingsplan kent het perceel aan de Koningsweg 5 onder andere de 
bestemming “recreatieve voorzieningen” met de code R4. In artikel 19 van het 
bestemmingsplan 2002 wordt deze bestemming nader uiteen gezet. Op grond van 
dat artikel is het perceel aan de Koningsweg 5 enkel bestemd voor recreatief verblijf 
in stacaravans en de daarbij behorende voorzieningen zoals groen- en 
speelvoorzieningen. Blijkens de ontwerpbeheersverordening wordt intensieve 
dagrecreatie toegestaan, hetgeen strijdig is met artikel 19 van het vigerende 
bestemminsplan. 
 
De huidige paintballactiviteiten alsmede de voorgenomen cross-activiteiten stroken 
voorts niet met de bestemmingen “Agrarisch gebied met landschaps- en 
natuurwaarden” en “Bos”. Zelfs als uit wordt gegaan van het vernietigde 
bestemmingsplan “Buitengebied - 2012” zijn deze activiteiten niet toegestaan nu 
deze strijdig zijn met de bestemming “Bos” die gedeeltelijk op dit perceel rustte. 
Artikel 7 van het vernietigde bestemmingsplan 2012 bepaalde dat enkel extensieve 
dagrecreatie ter plaatse was toegestaan, De huidige activiteiten - bestaande uit 
intensieve dagrecreatie - zijn derhalve niet toelaatbaar. Dat een gedeelte van het 
perceel tevens de bestemming “Recreatie” kenden, maakt dit niet anders nu deze 
enkel is geduid als kampeerterrein. De huidige activiteiten kunnen niet door middel 
van onderhavige ontwerpbeheersverordening worden gelegaliseerd. 
Conclusie  
Op grond van het voorgaande verzoeken belanghebbenden om aanpassing van de 
ontwerpbeheersverordening op een zodanige wijze dat enkel recreatief gebruik 
overeenkomstig het bestemmingsplan 2002 is toegestaan en de bestemming 
“Overige zone openheid” wordt vervangen in “Agrarisch gebied met landschaps- en 
natuurwaarden” dan wel “Bos” zoals het bestemmingsplan 2002 respectievelijk het 
vernietigde plan uit 2012 bepaalt. 
 

 

De percelen hebben de nadere gebiedsaanduiding ‘overige zone – openheid’. Daarnaast 

hebben de afzonderlijke percelen nog een hoofdfunctie. Voor de genoemde adressen, 

behoudens Koningsweg 5 is dat ‘Wonen’. De aansluitende gronden hebben de 

hoofdfunctie ‘Bos’, ‘Verkeer’ of ‘Agrarisch met waarden’. Deze hoofdfunctie sluit aan op 

de voorgaande bestemmingsplannen, Bestemmingsplan Buitengebied – 2012, tweede 

vaststelling;  Bestemmingsplan Buitengebied – 2012, eerste vaststelling; Parapluherziening 

Buitengebied Doetinchem; bestemmingsplan Wehl Buitengebied 2002.  

Op de locatie Koningsweg 5 te Wehl is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. In de 

beheersverordening mogen geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. Voor de 

locatie Koningsweg 5 zal naar verwachting een afzonderlijke ruimtelijke procedure 

worden doorlopen. Deze locatie is om die reden niet meer opgenomen in de 

beheersverordening. In deze reactie is dan ook niet ingegaan op de opmerkingen die 

betrekking hebben op Koningsweg 5. 
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Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 64: 

• Geen. 
 

N.B. De locatie Koningsweg 5 is buiten het verordeningsgebied gehouden, vanwege de 

lopende ontwikkeling en de procedures die daarvoor lopen en nog moeten gaan lopen. 

 

Reactie 65. (1613203) 
  

65-1. Inhoudelijk 
De ontwerpbeheersverordening dient een weergave te zijn van de vigerende 
bestemmingsplannen. In de ontwerpbeheersverordening is zonder rechtsgrond 
hiervan afgeweken. 

 

De beheersverordening legt de bestaande, legale situatie vast.  

 

65-2. Wijziging bestemming 
Blijkens de ontwerpbeheersverordening wordt het gebied waarbinnen onze 
percelen Koningsweg 3 en 3a liggen onder andere aangemerkt als “Overige zone 
openheid” waar dit gebied tot op heden onder andere werd bestemd met 
“Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden” en later in 2012 als “Bos". 
Aan deze wijziging heeft geen bestemmingsplanwijziging ten grondslag gelegen en 
is derhalve niet toegestaan. 

 

De percelen hebben de nadere gebiedsaanduiding ‘overige zone – openheid’. Daarnaast 

hebben de afzonderlijke percelen nog een hoofdfunctie. Voor Koningsweg 3 en 3a is die 

hoofdfunctie ‘Wonen’. De aansluitende gronden hebben de hoofdfunctie ‘Bos’, ‘Verkeer’ 

of ‘Agrarisch met waarden’. Deze hoofdfunctie sluit aan op de voorgaande 

bestemmingsplannen, Bestemmingsplan Buitengebied – 2012, tweede vaststelling;  

Bestemmingsplan Buitengebied – 2012, eerste vaststelling; Parapluherziening 

Buitengebied Doetinchem; bestemmingsplan Wehl Buitengebied 2002. 

 

65-3. Conclusie 
Op grond van het voorgaande verzoeken wij om aanpassing van de 
ontwerpbeheersverordening 2020 op een zodanige wijze dat “Overige zone 
openheid” wordt vervangen in “Agrarisch gebied met landschaps- en 
natuurwaarden” dan wel “Bos” zoals het bestemmingsplan 2002 respectievelijk het 
vernietigde plan uit 2012 bepaalt. 

 

De gronden houden de hoofdfuncties en aanduidingen om de redenen zoals onder 65-2 

beschreven. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 65: 

• Geen. 
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Reactie 66. (1613218) 
  

In het kader van de regel dat toename van stikstofdepositie niet is toegestaan is in bijlage 

1 een lijst opgenomen met de actuele onherroepelijke Wnb-vergunningen als referentie. 

Voor de Broektraat 1 wordt zaaknummer 2012-001877 genoemd met als aanvraagdatum 

24-1-2012 en besluitdatum 01-10-2012. De meest recent verleende Wnb-vergunning voor 

ons bedrijf heeft echter zaaknummer 2018-014400 met als aanvraagdatum 5 december 

2018 en besluitdatum 2 mei 2019. Wij verzoeken u de juiste Wnb-vergunning in de lijst op 

te nemen. 

Het besluit tot verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming d.d. 2 mei 2019 met 

zaaknummer 2018-014400 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 

natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 66: 

• Het besluit tot verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming d.d. 2 mei 2019 
met zaaknummer 2018-014400 is toegevoegd aan bijlage 1 Lijst vergunning Wet 
natuurbescherming van de Beheersverordening Landelijk gebied - 2020. 

 

 

Reactie 67. (1613268) 
  

Vigerende bestemming  
Op 10 november 2015 is voor onderhavig bedrijf de 'Omgevingsvergunning 
Stadsheidelaan 15 - 2015' vastgesteld. Eén van de verleende activiteiten van de 
omgevingsvergunning destijds is het 'Handelen in strijd met gebruik van gronden/ 
bouwwerken met ruimtelijke ordening (art. 2.1 lid 1c Wabo). Met het vaststellen van 
het plan werd het planologisch mogelijk om een nieuwe pluimveestal op te richten. 
 
Opgenomen bestemmingen 
De ontwerpbeheersverordening 'Landelijk gebied - 2020' bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting. Uit de verbeelding volgt dat 
aan het perceel en omliggende gronden de volgende bestemmingen zijn toegekend: 
• Hoofdfunctie: Agrarisch met bijbehorend bouwvlak; 
• Functieaanduiding: niet grondgebonden; 
• Dubbelbestemming; Waarde - Archeologische verwachting 2 (gedeeltelijk); 
• Dubbelbestemming: Waarde - Archeologische verwachting 3 (gedeeltelijk); 
• Dubbelbestemming: Waarde - Archeologische verwachting 4 (gedeeltelijk); 
• Gebiedsaanduiding: milieuzone - intrekgebied. 
 
In de toelichting op het besluit wordt beschreven het dan geldende bestemmingsplan 
op 9 november 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op grond van dit 
bestemmingsplan heeft het bouwvlak een oppervlakte van 1,71 hectare. Door een 
verschuiving van een deel van het bestaande bouwvlak (ter hoogte van 
bedrijfswoning, ca 290 m²) naar de locatie van de nieuwe schuur (zuidzijde perceel) 
kan deze gerealiseerd worden. Het bouwvlak van het bedrijf wijzigt in 2015 van vorm 
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maar niet van oppervlak, aldus het besluit (pagina 5).  
Oppervlakte bouwvlak De strekking van de verzonden boodschap van uw gemeente 
aan haar inwoners is dat "er in principe er door de beheersverordening niet zo veel 
veranderd". Tevens wordt er gecommuniceerd dat "met een beheersverordening 
leggen we alleen de bestaande situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe u uw 
perceel nu gebruikt'. 
 
Een vergelijking tussen het (nu nog) maatgevende plan uit november 2015 en de 
plankaart (zie afbeelding 3) in de ontwerpbeheersverordering leert ons dat de 
oppervlakte van het bouwvlak wordt verkleind met afgerond 292 m². 
Vanzelfsprekend kan cliënt zich niet verenigen met het verkleinen van het bouwvlak 
en verzoekt uw gemeente dan ook het bouwvlak terug op te nemen van 1,71 hectare 
zoals dit altijd planologisch legaal aanwezig is geweest. In onderstaande afbeelding is, 
in het groen gearceerd, de 292 m² 'terug toegekend' aan het bouwvlak. Namen cliënt 
het verzoek ook dit gedeelte over te nemen op de plankaart "Landelijk gebied - 2020'. 

 

Er is een omgevingsvergunning verleend om een nieuwe pluimveestal te kunnen realiseren 

aan de zuidzijde van het perceel. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ is deze 

ontwikkeling reeds meegenomen en heeft geleid tot een aanpassing van het bouwvlak. 

Hierbij heeft er een vormverandering plaatsgevonden, zonder de omvang te wijzigen.  

 

 

 

De oppervlakte van het bouwvlak in de voorloper van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

- 2012’ was 16.909 m² (roze lijn). Bij de vaststelling van dit (inmiddels) vernietigde 

bestemmingsplan is het bouwvlak gewijzigd en aangepast aan de gevraagde bouw aan de 

zuidzijde (blauwe lijn, 16908 m²). Deze vorm van het bouwvlak is opgenomen in de 

beheersverordening. Er is geen sprake van verkleining van het bouwvlak met 292 m². Alle 

bestaande bouwwerken bevinden zich daarmee binnen het bouwvlak. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 67: 

• Geen. 
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Reactie 68. (1609782/1609783) 
  

Graag wil het verzoek indienen om de erfbegrenzing van het huisperceel bekend onder 

adres Varsseveldseweg 258 opnieuw vast te stellen. De begrenzing is enkele jaren geleden 

op een vreemde, brute, manier tot stand gekomen en totaal niet overeenkomstig de 

werkelijkheid. De helft van ons huisperceel ligt in het weiland en de andere helft van ons 

huisperceel heeft een agrarische bestemming. De ene schuur wel, de ander niet. Dit gaf al 

problemen met onze aanvraag voor zonnepanelen en we voorzien voor de toekomst dat 

de postzegelactie in het vaststellen ons nog meer problemen zal geven. Met uw 

goedvinden en eventueel de hulp van het kadaster willen we graag het huisperceel 

opnieuw vast stellen en wel zo dat het in lijn is met het praktisch gebruik. 

Graag willen we met een representant van bouwen&wonen hier over praten. Het liefst op 

locatie. 

Zie antwoord 11-1. 

Mochten de RIVM-richtlijnen het weer toestaan, dan kan er op verzoek van briefschrijver 

een gesprek op locatie plaatsvinden. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 68: 

• Geen; 
 

 

Reactie 69. (1611790 & 1612353) 
  

69-1. Op 22 september '09 heeft het college van B&W een nieuwe plankaart vastgesteld 
voor onderhavige locatie (voor zover van toepassing gelden de voorschriften 
behorende bij het bestemmingsplan 'Doetinchem Buitengebied 2000, herziening 
2002'). Middels de procedure destijds is het bouwvlak verschoven om de bouw van 
een melkveestal mogelijk te maken. Op grond van het vigerende bestemmingsplan 
(plankaart 2009) beschikt het bedrijf over een bouwvlak van afgerond 1,75 hectare. 
Onderstaande afbeelding is op grootformaat toegevoegd in bijlage 1 (onderdeel 
van de reactie), het bouwvlak is groen gearceerd. 
De strekking van de verzonden boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is 
dat "er in principe er door de beheersverordening niet zo veel veranderd". Tevens 
wordt er gecommuniceerd dat "met een beheersverordening leggen we alleen de 
bestaande situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe u uw perceel nu 
gebruikt'. 
Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2009 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordering (zie afbeelding 4) leert ons dat de oppervlakte van 
het bouwvlak wordt verkleind met een halve hectare naar afgerond 1,28 hectare. De 
ingetekende vorm van het bouwvlak is hiermee zeer incourant en bovendien komen 
er sleufsilo's/kuilvoerplaten aan de zuidwestzijde buiten het bouwvlak te liggen. 
 
Cliënt kan zich niet verenigen met het verkleinen van het bouwvlak en verzoekt uw 
gemeenten dan ook het bouwvlak terug op te nemen van 1,75 hectare conform de 
plankaart 2009 (afbeelding 3). Op deze wijze vallen alle bedrijfsgebouwen en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde weer binnen het bouwvlak. 
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Briefschrijver heeft bij het raadplegen van het aangehaalde wijzigingsplan uit 2009 de 

plangrens hoogstwaarschijnlijk verward met het bouwvlak. Het bouwvlak is op die 

plankaart uit 2009 gelijk aan het bouwvlak dat opgenomen is in de beheersverordening. 

 

69-2. Bedrijfswoningen  
Op grond van artikel 3.2.3 sub b is per bouwvlak maximaal 1 bedrijfswoning 
toegestaan met dien verstande dat: 2) ter plaatse van de aanduiding 'maximaal 
aantal bedrijfswoningen', maximaal het daar aangegeven aantal bedrijfswoningen is 
toegestaan. 
Op onderhavig perceel zijn sinds de jaren '80 twee bedrijfswoningen aanwezig, te 
weten nummers 36 en 36a. Namens cliënt verzoeken we u dan ook de aanduiding 
'maximum aantal bedrijfswoningen - 2' aan het perceel toe te voegen waardoor 
beide woningen planologisch worden geborgd. 

 

Op deze locatie is inderdaad sprake van een agrarisch bedrijf met twee bedrijfswoningen. 

De tweede bedrijfswoning is ten onrechte niet opgenomen in de beheersverordening. Dit 

zal bij de vaststelling alsnog gedaan worden. 

 

69-3. Dubbelbestemming: Waarde – Natuur  
Aan zowel het bouwvlak alsmede de omliggende gronden van cliënt is de 
'Dubbelbestemming: Waarde - Natuur' toegevoegd. Artikel 37 regelt dat deze 
gronden, behalve voor de daarop voorkomende hoofdfuncties, mede zijn bestemd 
voor de bescherming en instandhouding van de vochtgebonden natuurwaarden, 
met dien verstande dat in geval van strijdigheid de regels dubbelhoofdfunctie 
'Waarde - Natuur' vóór de regels van de andere hoofdfunctie gaan. 
Zo regelt artikel 37.2.4 bijvoorbeeld dat er niet zondermeer een gebouw binnen het 
bouwvlak mag worden opgericht t.b.v. de melkveehouderij maar dat er altijd advies 
ingewonnen dient te worden bij uw gemeente en/of een extern deskundige. Artikel 
37.4.1 sub e regelt dat het diepploegen (vanaf een diepte van 0,3 m) van de voor 
'Waarde - Natuur' aangewezen gronden niet is toegestaan mits een 
omgevingsvergunning hiervoor wordt aangevraagd. Artikel 37.4.1 sub f, regelt 
hetzelfde voor het scheuren van grasland. 
In de toelichting op de ontwerpbeheersverordening (artikel 3.4.2.25) wordt 
beschreven dat deze dubbelfunctie is toegekend aan de gebieden die op provinciaal 
niveau zijn onderscheiden als 'beschermingszone natte landnatuur'. Echter, op 
grond van de Geconsolideerde Omgevingsverordening Gelderland, december 2018 
(vastgesteld op 19-12-2018) ligt het bouwvlak en een deel van de omliggende 
gronden niet in deze beschermingszone. De beschermingszone natte natuur is in 
onderstaande afbeelding groen gearceerd weergegeven, het melkveebedrijf met de 
blauwe pijl. 
Cliënt verzoekt dan ook de 'Dubbelbestemming: Waarde - Natuur' conform de 
provinciale kaart in te tekenen op de plankaart, waardoor het bedrijf en de 
omliggende gronden buiten de aanduiding komen te liggen. 

 

De beschermingszone natte landnatuur is in de provinciale Omgevingsverordening 

inderdaad aangepast. En dit was nog niet verwerkt in de ontwerpbeheersverordening. Bij 

de vaststelling zal dit aangepast worden, zodat de dubbelhoofdfunctie ‘Waarde - Natuur’ 
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alleen op die gronden ligt die nu door de provincie nog aangewezen zijn met de 

beschermingszone natte landnatuur. 

 

69-4. Gebiedsaanduiding: overige zone - waardevol landschap; 
Zowel het bouwvlak als de omliggende gronden hebben de 'Gebiedsaanduiding: 
overige zone – waardevol landschap' gekregen. Artikel 43.14.1 sub f regelt dat "ter 
plaatse van de aanduiding 'overige zone – waardevol landschap' zijn de gronden 
ook bestemd voor behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol 
landschap". 
Echter is deze aanduiding nergens uit te herleiden waardoor ook het beleidskader 
ontbreekt. Zowel in de toelichting op de ontwerpbeheersverordening als in de 
bijlagen wordt het waardevol landschap en de kernkwaliteiten hiervan niet 
besproken. Wellicht ten overvloede benoemen we dat bijlage 3 van de 
ontwerpbeheersverordening gaat over landschapstypen, de zonering is hier niet in 
aangegeven. Op grond van de eerder aangehaalde Omgevingsverordening (kaart 4, 
landschap) is onderhavige veehouderij niet gelegen in een 'Nationaal landschap 
buiten GNN, GO en NHW' of een 'Waardevol open gebied'. 
We verzoeken dan ook namens cliënt op de 'Gebiedsaanduiding: overige zone - 
waardevol landschap' te verwijderen van het bouwvlak en omliggende gronden. 

 

De gebiedsaanduiding ‘overige zone - waardevol landschap’ zoals is opgenomen in de 

ontwerpverordening, is gebaseerd op eerdere provinciale regelgeving. Binnen deze 

gebieden gold zowel een bescherming van waarden (artikel 43.14.1 sub f) als dat in deze 

gebieden bepaalde mogelijkheden voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven mogelijk 

is (artikel 3.6.1 en 4.6.1 van de beheersverordening). De waarden hoeven echter niet meer 

beschermd te worden. De provincie heeft dit los gelaten in de huidige provinciale 

omgevingsverordening. Deze gebiedsaanduiding wordt daarom geschrapt op de kaart en 

in de regels. 

Het schrappen van artikel 43.14.1 sub f betekent overigens niet dat er geen regels voor de 

bescherming van landschappelijke waarden gelden. Daar waar daar sprake van is, is dit 

vastgelegd in de hoofdfunctie ‘Agrarisch met waarde’, ‘Bos’ en ‘Natuur’. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 69: 

 De bestaande tweede bedrijfswoning is ook vastgelegd op de verordeningskaart. 

 De dubbelhoofdfunctie ‘Waarde-Natuur’ is aangepast naar de huidige begrenzing 
van de beschermingszone natte landnatuur, zoals vastgelegd in de provinciale 
omgevingsverordening. 

 Artikel 43.14.1 sub f met de regeling voor de gebiedsaanduiding ‘overige zone - 
waardevol landschap’ schrappen. 

 Op de verordeningskaart de gebiedsaanduiding ‘overige zone - waardevol 
landschap’ schrappen. 
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Reactie 70. (1612638/1612934) 
  

70-1. Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - hobbymatig gebruik 
De strekking van de verzonden boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is 
dat "er in principe er door de beheersverordening niet zo veel veranderd". Tevens 
wordt er gecommuniceerd dat "met een beheersverordening leggen we alleen de 
bestaande situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe u uw perceel nu 
gebruikt". 
Een vergelijking tussen de functieaanduidingen in de respectievelijk vigerende en 
beoogde planologische situatie leert ons dat hier wel wijzigingen in plaats vinden. 
Aan al de gronden die in 2020 zijn bestemd voor de uitloop van de kippen is in de 
ontwerpbeheersverordening de extra functieaanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch uitgesloten - hobbymatig gebruik' toegekend. 
Uit de toelichting op de ontwerpbeheersverordening volgt niet duidelijk waarom 
uw gemeente ervoor heeft gekozen om de zogenaamde "uitloop-gronden" te 
voorzien van deze extra functieaanduiding. Artikel 3.1 sub n van de 
ontwerpbeheersverordening regelt dat "het hobbymatig houden van dieren en 
telen van gewassen, met dien verstande dat het hobbymatig houden van varkens en 
het telen van gewassen niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van agrarisch uitgesloten - hobbymatig gebruik’". 
In artikel 1 zijn geen begrippen opgenomen die de nadere functieaanduiding en het 
doel hiervan verhelderen. We verzoeken namens cliënt dan ook de extra 
functieaanduiding en het beoogde doel c.q. toegestane gebruik van de gronden 
hiervan beter te omschrijven met inachtneming van de vigerende planregels uit 
2020. Of, indien blijkt dat er geen meerwaarde is, de nadere functieaanduiding te 
verwijderen. Hoe dan ook, het bestaande gebruik c.q. recht van de gronden om te 
vigeren als uitloop van kippen, mag geenszins door de ontwerpbeheersverordening 
worden aangetast. Cliënt vraagt hier in het bijzonder aandacht voor. 

 

De functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - hobbymatig gebruik’ is  

ten onrechte opgenomen en wordt verwijderd bij de vaststelling van de 

beheersverordening. Ook zal de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - varkens 

uitgesloten’ geschrapt worden. Via de gebruiksregels zal, gekoppeld aan de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij voor kippen’ een gebruiksverbod 

voor het houden varkens opgenomen worden. Deze aanduiding zal ook toegevoegd 

worden aan het agrarisch bouwvlak. De aanduiding zal tekstueel aangepast worden, 

waarbij de tekst ‘intensieve veehouderij’ vervangen wordt door ‘niet grondgebonden’. 

Verder zal de aanduiding ‘niet grondgebonden’ ook aan het bouwvlakdeel behorend bij 

Kilderseweg 41 toegevoegd worden. Daar ontbrak deze aanduiding ten onrechte. 

Hierdoor geldt na vaststelling van de verordening de genoemde aanduiding voor zowel 

Kilderseweg 41 als 41a. 

 

70-2. Nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf in respectievelijk artikel 3.5.5 en artikel 
3.6.1 wordt ingegaan op toegestane nevenactiviteiten en de mogelijkheden om bij 
een omgevingsvergunning af te wijken. In beide artikelen wordt louter gesproken 
over de oppervlakte van nevenactiviteiten in relatie tot bestaande gebouwen. Het 
begrip 'bestaande bebouwing' is niet nader beschreven. 
Het is onduidelijk of de planwetgever een afwijkingsbevoegdheid voor nieuwbouw 
voor toegestane nevenfuncties ofwel niet nodig, of niet wenselijk acht. Namens 
cliënt verzoeken we in artikel 3.6.1 een lid toe te voegen welke het oprichten van 
nieuwe gebouwen t.b.v. toegestane nevenfuncties mogelijk maakt. 
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Hetgeen past in het voornemen van de ondernemers om de verkoop van ter plaatse 
voortgebrachte en op een ander agrarisch bedrijf voortgebrachte streekeigen 
producten uitvoering te geven. 

 

Het begrip ‘bestaand gebruik/bestaande bebouwing’, in artikel 1.30 geeft aan wat onder 

bestaande bebouwing verstaan wordt. 

De regels in artikel 3.5.5 (en ook in 4.5.5) zijn bewust gericht op het toestaan van 

nevenfuncties in bestaande bebouwing. Dit is gebaseerd op het functieveranderingsbeleid. 

Een nevenfunctie in een bestaand gebouw heeft een ondergeschikte impact wat past 

binnen de reikwijdte van een beheersverordening. 

Nieuwbouw voor een nevenfunctie wordt gezien als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.  

Nieuwe ontwikkelingen mogen niet worden meegenomen in de beheersverordening 

‘Landelijk gebied - 2020’. In een beheersverordening mogen namelijk geen nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.  

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 70: 

 De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - hobbymatig gebruik’ is 
geschrapt op de percelen in kwestie gelegen bij Kilderseweg 41 en 41a en uit de 
regels 3.1 sub n. 

 De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - varkens uitgesloten’ is geschrapt van 
het bouwvlak Kilderseweg 41 en 41a. 

 De aanduiding ’niet grondgebonden’ is toegevoegd aan het bouwvlak ter plaatse 
van Kilderseweg 41. 

 De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij voor kippen’ 
is aangepast naar ‘specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij 
voor kippen’. 

 De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – niet grondgebonden veehouderij 
voor kippen’ is toegevoegd aan het bouwvlak van Kilderseweg 41 en 41a. 

 In de specifieke gebruiksregels, artikel 3.5.10, is het opgenomen gebruiksverbod 
aangepast zodat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – niet 
grondgebonden veehouderij voor kippen’ geen varkens gehouden mogen worden.  

 

Reactie 71. (1612780/1613159) 
  

71-1. Briefschrijver is woonachtig aan de Grindstraat 4 te Wehl. 
De ontwerp-beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020' bestaat uit drie delen, te 
weten de verbeelding, de planregels en de toelichting. De verbeelding laat zien dat 
aan de percelen met de kadastrale aanduiding WEH00-L met de nummers: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 41, 43, 46, 50, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 183, 184, 191, 193, 446, 447, 493, 
494, 547, 568, 569, 634, 635, 704, 710, 754, 755, 845, 846, 872, 873 en 892, de 
volgende bestemming is toegekend: Hoofdfunctie Agrarisch 
Op grond van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2002, Wehl' 
laat de verbeelding zien dat aan de genoemde percelen de volgende bestemming is 
toegekend: 
Bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden met de aanduiding 'b' 
(beslotenheid/houtwallenlandschap). 
Gewijzigde hoofdfunctie van het gebied  
De strekking van de boodschap van uw gemeente aan haar inwoners is dat er in 
principe door de ontwerp-beheersverordening niet zo veel verandert. Tevens wordt 
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er gecommuniceerd: 'Meteen beheersverordening leggen we alleen de bestaande 
situatie vast. Dat betekent dat we vastleggen hoe u uw perceel nu gebruikt.' 
Een vergelijking tussen de (nu nog) maatgevende plankaart uit 2002 en de plankaart 
in de ontwerpbeheersverordening leert ons dat de hoofdfunctie van dit hele gebied 
wordt gewijzigd. De percelen liggen niet meer in een gebied met de hoofdfunctie 
Agrarisch gebied met landschapswaarden met de toegevoegde gebiedsaanduiding 
'beslotenheid/houtwallenlandschap', maar met de hoofdfunctie Agrarisch gebied. 

71-2. In de toelichting op het bestemmingsplan van 2002, wordt onder artikel 6.1.b 
geschreven: De op de plankaart als 'Agrarisch gebied met landschapswaarde' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: Instandhouding van de aldaar 
voorkomende dan wel daaraan eigen landschapswaarden, waaronder hier In leder 
geval zijn begrepen de landschapswaarden die hierna zijn vermeld bij de code, 
waarmee de desbetreffende gronden op de plankaartzijn aangeduid. Voor deze 
gronden geldt de code 'b'. 

71-3. Concreet: ondergetekenden zijn van mening dat ten onrechte de hoofdfunctie van 
het gebied is gewijzigd. Deze wijziging staat haaks op het consoliderende karakter 
van de ontwerpbeheersverordening. Bovendien is deze in strijd met de bestaande 
situatie. Het coulisselandschap en de houtwallen op deze locatie zijn sinds 2002 niet 
gewijzigd. Er is dan ook geen enkele reden om dit landschap niet meer te 
beschermen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in dit gebied op meerdere 
plekken al afbreuk is gedaan aan het landschep. De afgelopen jaren zijn wij ons 
allen meer bewust geworden van de noodzaak om het landschap te beschermen en 
biodiversiteit te bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om dit 
landschap de bestaande beschermde status te laten behouden. Eens te meer omdat 
het dan ook de feitelijke situatie weergeeft. 

71-4. Ondergetekenden verzoeken u om het gebied ten noorden van de Grindstraat van 
Keppelseweg tot Breedestraat, met de eerder aangeduide percelen, de hoofdfunctie 
'Agrarisch met landschapswaarden' toe te kennen, zoals dat ook in 2002 het geval 
was. 

 

Zie antwoord bij 49. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 71: 

• Geen. 
 

 

Reactie 72. (1612938/1613145) 
  

Hierbij wil ik een bezwaar ontwerpbeheersverordening indienen. De woning en 

omliggende schuren zijn privé eigendom en geen bedrijfswoning. Alleen het pand waar ik 

mijn werkzaamheden uitvoer is zakelijk (Speelmanstraat 5b). De inhoud klopt volgens ons 

niet met de werkelijkheid. 

Graag zou ik dit u mondeling (na de corona en niet telefonisch) toe willen lichten. 

 

Naar aanleiding van de reactie is de locatie nader beoordeeld. De opgenomen 

maatvoering met maximale volume (m3) = 216 m3 moet komen te vervallen. De 

maatvoering: maximum oppervlakte; bedrijfsvloeroppervlak (bvo) = 216m² ligt nu op het 
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hele hoofdfunctievlak ’Cultuur en ontspanning’, maar moet worden gekoppeld aan het 

betreffende gebouw. Deze correctie wordt doorgevoerd bij de vaststelling van de 

verordening.  

Overigens heeft de gemeente geconstateerd dat ook de aanduiding ‘maximum 

goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ niet meer nodig is. Dit zal ook geschrapt 

worden. 

De locatie wordt gezien als één inrichting met bijbehorende woning en bijgebouwen, 

zoals dat ook bij andere locaties het geval is. De eigendomssituatie is hieraan 

ondergeschikt.  

De wens van briefschrijver om de reactie fysiek toe te lichten is op dit moment erg lastig. 

Mochten de RIVM-richtlijnen het weer toestaan, dan kan er desgewenst een gesprek op 

locatie plaatsvinden. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 72: 

• De maatvoeringen ‘maximale volume’ en ‘maximum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m)’ zijn vervallen. 

• De maatvoering ‘maximum oppervlakte bvo’ is gekoppeld aan het betreffende 
gebouw met een maat van 216 m². 

 

Reactie 73. (1617200)  
  

73-1. Wij hebben via de website zoals door u is aangegeven in de brief, onze 
beheersverordening gecontroleerd over de manier waarop het perceel door 
ondergetekende nu in gebruik is. Naar aanleiding van deze controle hebben wij de 
volgende reacties:  
Ons gehele perceel met kadastrale aanduiding Wehl K 910 aan de Heikantseweg 4 
heeft nu de bestemming wonen en het gehele perceel Wehl K 910 is een bouwvlak. 
Daarom gaan wij ervan uit dat deze bestaande situatie wordt vastgelegd in de 
beheersverordening. Op basis van dit bestemmingsplan is in 2017 de goedkeuring 
verleend voor de bouw van onze overkapping. Wij hebben toen een melding 
gedaan aan de gemeente bij uw medewerker van Loket bouwen&wonen en deze 
heeft toen ook goedkeuring verleend, omdat het gehele perceel als zijnde één 
bouwvlak is aangemerkt met de bestemming wonen. 

 

Naar aanleiding van de reactie is de situatie beoordeeld. De begrenzing van de 

hoofdfunctie ‘Wonen’ is aangepast aan de kadastrale situatie. Aangezien dit 

ondergeschikte aanpassingen zijn, kunnen deze in de beheersverordening worden 

opgenomen.  

73-2. In de beheersverordening staat dat wij 75m² aan bijgebouwen mogen bouwen, 
echter in het vorige bestemmingsplan was dit 100m² aan bijgebouwen. Maar op dit 
moment is het vergunningsvrij aantal m² wat wij vergunningsvrij mogen bouwen 
aan bijgebouwen 150 m². Op de site van de rijksoverheid staat de berekening 
hoeveel er maximaal vergunningsvrij bijgebouwd mag worden. Dit komt voor dit 
perceel uit op 150 m². Wij gaan er vanuit dat de gemeente niet hiervan zal gaan 
afwijken.  
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De maatvoering ‘maximum oppervlakte bijgebouwen is 75 m²’ is een fout in de 

beheersverordening. De betreffende maatvoering is verwijderd, zodat ook hier de 

reguliere maximum oppervlakte van 100 m² van toepassing wordt.  

In een beheersverordening is niet bepaald wat er vergunningsvrij mag worden 

gerealiseerd. Dat is een wettelijke regeling. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 73: 

• De begrenzing is aangepast aan de kadastrale situatie. 
• De maatvoering ‘maximum oppervlakte bijgebouwen’ van 75 m², die is gekoppeld 

aan de hoofdfunctie ‘Wonen’, is ter plekke van Heikantseweg 4  verwijderd. 
 

Reactie 74. (1617207) 
  

74-1. Wij hebben een brief ontvangen inzake beheersverordening landelijk gebied, dank 
daarvoor. Nu e.e.a. voorlopig vastgelegd wordt ben ik benieuwd naar (toekomstige) 
mogelijkheden voor ons erf. Op advies van een medewerker van het gemeentehuis 
stuur ik deze mail. Ik woon op Kruisbergseweg 179 en 179 te Doetinchem. 
In een eerdere brief (11-04-2013) wordt aangekondigd dat de gemeente alle 
woningen in buitengebied met dubbele huisnummers gaat bezoeken. Wij hebben 
niet meer helder of dit bij ons gebeurd is. Kunt u dat natrekken? 

 
  Is de huidige bestemming enkele bewoning of dubbele bewoning? 
  
  Is woningsplitsing nog een optie in die zin dat er losstaand een extra woning   
  gebouwd mag worden? 
 
  Zijn er überhaupt mogelijkheden een extra woning losstaand van huidige woning te   
  mogen bouwen. Zo ja, hoeveel m3 en hoeveel m² aan bijgebouwen? Eventueel met 
  een aparte procedure? 

 
In de beheersverordening is de hoofdfunctie van de woning Kruisbergseweg 179 ‘Wonen’. 

In de daarbij behorende regels is bepaald dat per hoofdfunctievlak maximaal 1 woning is 

toegestaan. In de beheersverordening zijn ter plekke van Kruisbergseweg 179 geen 

mogelijkheden opgenomen voor woningsplitsing of een extra woning.  

Om te bepalen of de briefschrijver in aanmerking komt voor een gesplitste of extra 

woning kan hij de situatie rondom Kruisbergseweg 179 toetsen aan de in december 2020 

vastgestelde Notitie wonen landelijk gebied. De betreffende notitie is te vinden op de 

website van de gemeente Doetinchem. Voor een dergelijk plan is wel een planologische 

procedure noodzakelijk. Informatie hierover is te verkrijgen bij het loket Bouwen en 

wonen van de gemeente. 

 

74-2. Mag er een woning voor mantelzorg gebouwd worden losstaand van huidige 
woning? Zo ja, onder welke voorwaarden. Bijv. hoeveel m3 en hoeveel m² aan 
bijgebouwen? 

 

Er is een landelijk wettelijke regeling (Besluit omgevingsrecht) voor het plaatsen van een 

tijdelijke mantelzorgwoning. In de beheersverordening zijn ook mogelijkheden met 

voorwaarden voor een tijdelijke woonunit voor Mantelzorg opgenomen indien er geen 
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gebruik kan worden gemaakt van de landelijke regeling. Zie onder andere artikel 46.2.4 

van de regels van de beheersverordening. 

 

74-3. Mag de huidige woning nog uitbreiden? 

 

In artikel 21 ‘Wonen’ van de regels van de beheersverordening is bepaald dat de inhoud 

van een woning maximaal 750 m3 mag bedragen. In artikel 21.2.3 ‘Bijbehorende 

bouwwerken’ is bepaald dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m² per woning 

mag bedragen. 

Als de woning of de bijbehorende bouwwerken onder de genoemde normen zitten, zijn 

er nog uitbreidingsmogelijkheden. 

 

74-4. Mogen er nog bijgebouwen gebouwd worden? 

 

Zie de reactie onder 74-3. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 74: 

• Geen. 
 

 

Reactie 75. (1605537) 
 

Graag de nieuwe situatie aanpassen in verband met het te groot getekende paarse 

tekening, aangegeven door de gemeente. De grootte van de toegangsweg tot de 

weidegrond (die gezamenlijk met de weilandgrond is verkocht) in oppervlakte is 3 are en 

21 centiare. 

 

Naar aanleiding van de reactie is geconstateerd dat de hoofdfunctievlak ‘Bedrijf’ ten 

onrechte tevens is gelegen op gronden van een andere eigenaar. Dit moet worden 

hersteld. Er is hier sprake van een kleine correctie waarbij geen sprake is van een 

aantasting van mogelijke functies in de omgeving. De grens van het hoofdfunctievlak 

wordt gecorrigeerd opgenomen bij de vaststelling van de beheersverordening.  

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 75: 

• De grens van het vlak ‘hoofdfunctie ‘bedrijf’ is aangepast overeenkomstig de 
kadastrale eigendomssituatie. 
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Reactie 76. (1610742) 
  

Graag zouden wij zien dat naast verkoop van A, B en C goederen er ook perifere 

detailhandel mogelijk is en er volumineuze goederen kunnen worden verkocht als ook een 

winkel in verkoop fietsen. Zou fijn zijn als er een gewijzigde vaststelling van de 

beheersverordening in uw raad komt en de aanvulling komt zoals gevraagd. Het 

bestemmingsplan is oud en dit is een kleine aanvulling die in gebruik niet zwaarder is dan 

wat er huidig kan. 

 

In de beheersverordening mogen geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen. De 

effecten op de omgeving en de haalbaarheid zullen nader moeten worden beoordeeld. Er 

mag evenmin sprake zijn van strijdigheid met andere wet en regelgeving.  

Er kan een onderbouwd verzoek ter beoordeling bij de gemeente worden ingediend.  

Briefschrijver kan bij het loket Bouwen & Wonen informatie inwinnen over deze 

procedure. 

In de beheersverordening zal de regeling gehandhaafd blijven, zoals dat ook in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’ was opgenomen. Een wijziging hiervan zou eerst 

moeten worden beoordeeld op mogelijk negatieve effecten op de omgeving en/of het 

niet in strijd is met ruimtelijke wet- en regelgeving. Hiervoor dient een afzonderlijke 

ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij 

de gemeente Doetinchem worden ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en 

kan er besluitvorming over plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden 

opgenomen met het loket Bouwen en Wonen. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 76: 

• Geen. 
 

 

Reactie 77. (1611117) 
  

In 1985 kwamen we te wonen op Westermaatweg 3, samen met mijn ouders en een oom. 

We kregen van de gem. Doetinchem vergunning om de bestaande woning uit te breiden, 

deze uitbreiding vond plaats in de aangebouwde schuur zodat het 1 woning bleef. Aan de 

buitenkant mocht er niks veranderen of bijkomen (geen erker-raam of aparte entree). Ook 

is er (nog steeds) gezamenlijk gas/water/elektra aansluiting. 

In 1989 kwam de gemeente Doetinchem i.v.m. de ingevoerde OZB-belasting, met het 

besluit om beide woningen apart te taxeren voor de O.Z.B. én elk een apart nummer toe 

te wijzen. De woning waar m’n ouders en oom woonden bleef nummer 3 en onze “kant” 

(de schuur) kreeg van de gem. Doetinchem nummer 1.  

Vanaf dat moment werd, onze kant als aparte woning aangemerkt: beide woningen 

afzonderlijk getaxeerd voor de OZB/gem belastingen/riool/afvalstoffen e.d. 
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We hebben dan ook geen moment getwijfeld hoe het zat met de woonbestemming, want 

als je belasting betaald over een woning dan zit er toch automatisch een 

woonbestemming op? Anders zou je illegaal wonen! 

We zijn ook nooit door de gemeente erop geattendeerd over de woonbestemming.  

Inmiddels zijn onze ouders en ook overleden en beide huizen in ons eigendom. We willen 

nu echter nummer 3 verkopen aan een zoon van ons. 

Echter … tot onze grote verbazing kregen we in 2019 van een makelaar/taxateur te horen 

dat er op nummer 1 geen aparte woonbestemming rust. We vragen ons nu oprecht af hoe 

en waarom de gemeente Doetinchem ons zo in de waan heeft kunnen laten. En mede 

door uw nieuwe beheersverordeningsplannen, vragen we u nogmaals om naar onze 

specifieke situatie te kijken en ons die onontbeerlijke woonbestemming te doen 

toekomen.  

 
De situatie is aan de hand van het archiefdossier van de gemeente beoordeeld. Hieruit 
komt naar voren dat er vergunning voor een verbouwing is verleend, maar geen wijziging 
van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden. Het gaat hier kennelijk om zogenaamde 
‘dubbele bewoning’, waarbij de mogelijkheid bestaat voor een extra huishouding zonder 
toevoeging van een woonbestemming.  
De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 de Notitie wonen landelijk gebied 

vastgesteld. De initiatiefnemers kunnen overwegen een verzoek op grond van deze notitie 

bij de gemeente in te dienen. Daarbij kan worden gevraagd om het huidige woongebouw 

te splitsen in twee zelfstandige woningen. Aan medewerking zijn wel voorwaarden 

verbonden. Een verzoek kan via het Omgevingsloket bij de gemeente Doetinchem worden 

ingediend. Vervolgens zal deze worden beoordeeld en kan er besluitvorming over 

plaatsvinden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het loket 

Bouwen en Wonen. 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 77: 

• Geen. 
 

Reactie 78. (1625247) 
 

Sinds 2007 wonen wij met veel genoegen in het buitengebied op het adres 

Doesburgseweg 45 te Wehl. De hoofdbestemming is wonen. Tevens voeren wij hier, 

conform het Bestemmingsplan Buitengebied 2002 een bedrijfsartsenpraktijk en 

(hobbymatig) een Bed and Breakfast. Voor de Bed and Breakfast is ook bij mail van de 

gemeente toestemming verleend zonder exploitatievergunning, voor het in gebruik 

nemen van 2 a 3 kamers. Zie de bijlage. 

Op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied 2002 en de genoemde toestemming zijn 

wij begin 2020 gestart met de voorbereiding van het inrichten van een tweede B&B kamer 

voor 1 persoon in een bijgebouw direct achter ons woonhuis. Wij hebben hiervoor 

aanzienlijke investeringen gedaan (rolluiken, airconditioning, inrichting). De uitbreiding 

van onze B&B met de 1 persoonskamer is gestart in augustus 2020, hetgeen we door 

middel van facturering kunnen aantonen. Tijdelijk zijn we nu gesloten vanwege de 

coronacrisis. 
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Inmiddels heeft de gemeente Doetinchem in afwachting van de Omgevingswet een 

ontwerp beheersverordening voor het landelijk gebied opgesteld. De gemeente 

Doetinchem verzoekt ons in de brief d.d. 15-12-2020 de beheersverordening te controleren 

en zij geeft de mogelijkheid te reageren. Dat doen wij bij deze. 

In uw genoemde brief staat dat op dit moment de oude bestemmingsplannen gelden. In 

de beheersverordening (en dat is nieuw) staat beschreven dat ‘de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep óf in de woning met aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken mag plaats vinden óf in vrijstaande bijbehorend bouwwerken bij de woning 

mag plaats vinden’.  

Conform de nog vast te stellen beheersverordening zou dit betekenen dat wij de tweede 

B&B kamer niet zouden kunnen openen in het bijgebouw. Dit is niet conform de 

werkelijkheid op dit moment. De 2e 1 persoonskamer was al geopend onder de oude 

regelgeving en toestemming van de gemeente. Zoals gemeld hebben wij reeds forse 

investeringen gedaan. 

Wij verzoeken hierbij aan de gemeente Doetinchem de beheersverordening aan de passen 

aan de werkelijke situatie en dus een B&B toe te staan in woonhuis én bijgebouw parallel, 

dan wel ons persoonlijk toestemming te verlenen zowel in ons woonhuis als in het 

bijgebouw de B&B te exploiteren. 

Naar aanleiding van de reactie heeft er een beoordeling plaatsgevonden van de 

aangehaalde regel. Geconstateerd is dat de beperking voor de nevenactiviteit, óf in de 

woning óf in een bijbehorend bouwwerk, in het algemeen achterwege kan blijven. Alleen 

het maximaliseren van de totale oppervlakte van de nevenactiviteit(en) is voldoende. De 

beheersverordening is op dit onderdeel aangepast. 

 

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 78: 

• Artikel 21.5.1 sub o is geschrapt 
 

 

Reactie 79. (1639095) 
  

Als specifieke bouwaanduiding staat nu gesplitst (sba-gs). Dit was door de vorige eigenaar 

van nr.16 inderdaad voor familiebewoning gesplitst. 

Wij, hebben deze woning echter in 2017 als separate 2 onder-1-kap woning gekocht. 

Er is ook geen doorgang tussen beide woningen. Graag zouden wij dit dus gewijzigd zien 

naar "dubbelbestemming". Ook omdat wij dan als bijbehorende bouwwerken 100 m² 

mogen benutten. 

Ook staat ons perceel nu aangeduid als agrarische grond. Wij hebben de extra grond in 

2017 echter aangekocht als tuingrond. (wonen) Ook volgens de vorige eigenaar was er al 

lang geen sprake meer van agrarische grond. 

Ons verzoek aan U om bovenstaande aan te passen. 
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In de beheersverordening is de bestaande, legale situatie opgenomen. Dit betreft op deze 

locatie inderdaad een gesplitste woning. Deze is ook als zodanig opgenomen, met als 

beperking dat maximaal 50 m² aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan. Er is geen 

enkele reden om van deze regeling af te wijken. Onder welke noemer briefschrijver deze 

woning heeft gekocht doet niets af aan de planologisch vastgelegde situatie. Dit betreft 

even zo de functie van de aangekochte gronden.  

Gevolgen voor het plan naar aanleiding van reactie 79: 

• Geen. 
 

 


